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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.
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Mitä kuuluu, maapallo?

PÄÄKIRJOITUS 15.8.2019

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

Aamulehdessä oli sunnuntaina 11.8. Pek-
ka Reinikaisen haastattelu. Reinikainen toi-
mii SPR:n keskustoimistossa kansainvälisen 
avustustoiminnan vaikuttamistyön suunnit-
telijana. Hänen työhönsä kuuluu mm. seu-
rata listauksia, joissa maailman maihin 
liittyviä riskejä analysoidaan eri mittareilla. 
Näitä ovat mm. valtioiden hauraus, riskien 
hallintakyky, terveysriskit, väestökehitys ja 
ilmastonmuutosalttius.

Reinikainen nostaa esille neljä uhkakuvaa, 
joista hän on erityisen huolissaan. Ensim-
mäinen huoli liittyy siihen, että riskit ovat 
kasaantuneet tietyille alueille. Erityises-
ti Afrikan tilanne on poikkeuksellisen huo-
lestuttava. Toinen huolenaihe on väestön 
lukumäärän kasvu. Väestö lisääntyy Eu-
rooppaa lukuun ottamatta kaikkialla ja eni-
ten juuri Afrikassa. 2100-luvulle mentäessä 
se voi siellä jopa kolminkertaistua nykyises-
tä. Kolmanneksi Reinikainen mainitsee ih-
misen ja luonnon vuorovaikutuksen riskit. 
Meidän ymmärryksemme luonnon proses-
seista on puutteellinen ja siksi aiheutamme 
paljon haittaa. Viimeiseksi esiin nousee il-
maston lämpeneminen. Väkijoukot joutuvat 
reagoimaan elinympäristönsä muutoksiin ja 
lähtevät liikkeelle. Esim. ruoantuotannon ja 
ravinnon saatavuuden heikentyminen ovat 
suoraa seurausta ilmastonmuutoksesta.

Toisaalta monet tilastot osoittavat, että 
maailma ei ole koskaan ollut parempi: yhä 
useammat osaavat lukea ja kirjoittaa, yhä 
useammalla on puhdasta vettä, lapsikuol-
leisuus on vähentynyt ja elinikä on noussut 
lähes koko maailmassa. Köyhyys on vähen-
tynyt ja tekninen kehitys kiihtyy edelleen. 
Molemmat näkökannat pitävät varmas-
ti paikkansa. On vaikea kuvitella kaukai-
sessa Suomessa asuvana millaista olisi olla 
esim. odottava äiti Angolassa, jossa ris-
ki kuolla raskauden yhteydessä on 800 ker-
taa suurempi kuin Suomessa tai mitä jos 
asuisimme Malediiveilla, joka uhkaa kado-
ta kokonaan mereen lämpenevän ilmaston 
nostaessa merenpintaa.

Jokainen meistä voi omassa elämässään pie-
nillä arkisilla toimilla olla edesauttamassa 
ilmastonmuutoksen hidastumista tai jopa py-
säyttämistä. Kuten Reinikainenkin jutun lo-
puksi toteaa, toivoa on, sillä meillä on vielä 
aikaa toimia. Kun seuraavan kerran lähdet 
huoneesta, voisitko sammuttaa valot? Kun 
seuraavan kerran käyt suihkussa, voisitko 
tehdä sen nopeammin, ettei juomakelpoista 
vettä valu viemäriin? Kun seuraavan kerran 
näet maassa roskan, voisitko viedä sen ros-
kikseen, vaikkei se olisikaan sinun roskasi? 
Kun et enää katso televisiota, voisitko sul-
kea sen virtanappulasta? Pieniä tekoja, joilla 
ei kuvittelisi olevan suurta merkitystä, mutta 
vaikutus on suuri, kun kaikki toimimme sa-
moin yhteisen tavoitteen hyväksi. 
YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon on sa-
nonut: ”Sukupolvemme on ensimmäinen, jo-
ka voi poistaa köyhyyden ja viimeinen, joka 
voi torjua ilmastonmuutoksen.” 
Toivoa siis on!

Marju Pihlajamaa

SPR:n Satakunnan piirin puheenjohtaja
SPR:n hallituksen jäsen
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 50 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
50 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhte-
ydessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 50 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 

Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  

Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.

Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  

RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa ta-
pahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäi-
vä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerää-
jiä liittymään ryhmään. Ryhmässä pystytte 
kätevästi viestimään kerääjille ennen kerä-
ystä, kertomaan keräystuloksesta, houkut-
telemaan mukaan muuhun toimintaan ja 
tietysti kutsumaan seuraavana vuonna taas 
mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat ja 
koulutukset on viety Omaan. Näin uudet 
vapaaehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli on 
käytännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilanteiden 
hallintaan ja niistä toipumiseen käytetään 
järjestön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, 
osaamista, materiaaleja ja erilaisia järjes-
telmiä ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yhtä 
hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerääjäkin, 
on osa Punaisen Ristin valmiutta. Häiri-
ötilanteessa on tärkeää kyetä ottamaan 
vastaan myös niitä auttamishaluisia ihmi-
siä, jotka eivät vielä ole mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesi-
kriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle vält-
tämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa 
vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, 
jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apu-
amme nopeasti.

mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
 / S

PR



8

KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan ai-
kaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

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

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitos-
ta – keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan 
jopa 86 prosenttia Punaisen Ristin oppima-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

teriaaleja käyttäneistä opettajista piti mate-
riaaleja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille



10

ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

SATAKUNNAN PIIRI

SuomiAreenalta terveisiä

Punainen Risti oli näyttävästi esillä Suomi-
Areena-tapahtumassa Porissa heinäkuussa. 
Valitsimme teemaksi yksinäisyyden otsikol-
la Punainen Risti yksinäisyyttä vastaan ”Yk-
sin verkottuneessa maailmassa”. Teeman 
suunnittelija oli nuorisotoiminnan suunnitte-
lija Nina Fisk. 

Telttamme oli sisustettu muistuttamaan 
15-vuotiaan huonetta. Vierailu teltassa 
haastoi ajattelemaan sitä, miten nuoret pär-
jäävät maailmassa, jossa tiedot maailman 
ja kotimaan kriiseistä tulvivat laitteita pitkin 
omaan huoneeseen. Maailman tapahtumien 
lisäksi nuoria vaivaavat arkiset ahdistuksen 
kokemukset, kuten ulkonäkö- ja menestys-
paineet. Lisäksi yksinäisyys ja ilmastoahdis-
tus painavat monen nuoren mieltä.

Aihe kiinnosti selvästi, sillä teltan luona käy-
tiin jopa satoja keskusteluja eri ikäisten 
kokemasta yksinäisyydestä. Kerroimme tie-
tenkin myös minkälaista työtä Punainen 
Risti tekee yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Teltalla päivysti neljän päivän aikana 17 va-
paaehtoista eri osastoista ja neljä työnteki-
jää. 

Anne-Mari Hakuni palasi elokuussa 
takaisin

Sain piirihallitukselta vuoden 2018 viimei-
sessä kokouksessa myönteisen päätöksen 
hakemaani puolen vuoden työlomaan, kiitos 
vielä siitä. Puolivuotta on nyt kulunut ja se 
hurahti todella nopeasti. Sain tämän puolen 
vuoden aikana täydennettyä omaa työelä-
märeppuani upeilla kokemuksilla, osin myös 
haasteellisilla. 

Olen saanut kokea itseni tervetulleeksi työ-
yhteisööni sekä vapaaehtoisten pariin. 
Paluu on tuntunut hurjan mukavalta. Nyt 
ryhdynkin innolla toteuttamaan syksyn toi-
mintasuunnitelmaa teidän kanssanne sekä 
suunnittelemaan vuotta 2020. 

Työnkuvaani kuuluvat seuraavat kokonaisuu-
det: ystävätoiminta, henkinen tuki, tervey-
den edistäminen sekä ruokaa ja kohtaamisia 
hanke.

Toivottavasti näemme pian, 
terveisin Anne-Mari

Toimenkuvamuutoksia toimistolla

Terveyden- ja hyvinvoinninpäällikkö Anne-
mari Hakunin tullessa takaisin työlomalta 
entisiin tehtäviinsä henkisestä tuesta ja ys-
tävätoiminnasta vastaavaksi, palaa järjestö-
toiminnan suunnittelija Ellinoora Söderman 
50%:sti järjestötyöhön. 
Hän keskittyy muun muassa osastotoimin-
nan tukemiseen, Oma Punainen Risti jär-
jestelmän juurruttamiseen, jäsenyyden 
vahvistamiseen ja muun muassa yleiskoko-
uksen (Vaasa 2020) valmisteluprosesseihin. 
Toinen puoli työstä säilyy edelleen vastuuna 
paperittomien toiminnasta. 

Järjestöavustajan kiitokset

Haluan kiittää Punaisen Ristin Satakunnan 
piiritoimiston väkeä antoisasta ja avartavas-
ta vuodesta, jonka olen saanut järjestöavus-
tajana viettää.

Olen tavannut paljon uusia ihmisiä ja saa-
nut olla monessa mukana. Päällimmäisenä 
mieleen ovat jääneet Nälkäpäivä, Rasismin-
vastainen viikko sekä Bigpepa-leiri. Myös en-
siapu-toiminnasta olen oppinut paljon.

Keväällä pääsin seuraamaan kuinka Punai-
nen Risti toimii yllättävän tilanteen sattuessa 
kun viime toukokuussa Porin keskuskartano 
paloi ja talon asukkaat oli evakuoitava.
Oli hienoa nähdä kuinka piiritoimiston väki 
sekä vapaaehtoisverkosto toimi ja apua ih-
misille saatiin nopeasti.

Tämä vuosi on 
ollut minulle 
hieno ja arvokas 
kokemus, olen 
oppinut paljon 
asioita sekä 
järjestötoimin-
nasta että itses-
täni.

Kiitos vielä ja 
hyvää syksyä!

Terveisin
Niina-Mari 
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Ansiomerkkien ja -mitaleiden haku

Ansiomitalianomukset käsitellään piirihalli-
tuksessa kerran vuodessa. Osaston hallitus 
toimittaa ehdotukset piiritoimistoon 31.10.19 
mennessä. Piirihallitus käsittelee hakemuk-
set vuoden viimeisessä kokouksessaan. 
Tämän jälkeen piiri toimittaa ansiomitalieh-
dotukset edelleen SPR keskustoimistoon. 
Järjestön hallitus käsittelee anomukset ko-
kouksessaan tammikuussa, minkä jälkeen 
sisäasiainministeriö vie asian presidentin 
esittelyyn. 

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirihalli-
tuksessa kahdesti vuodessa. Osaston hallitus 
toimittaa kaikki ehdotukset piiritoimistoon 
31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä. 
Satakunnan piirihallitus käsittelee anomuk-
set kokouksissaan. Syksyn osalta anomukset 
ehtii toimittaa vielä 31.10. mennessä kuten 
ansiomitalianomuksetkin.

Koska mitalin myöntäminen perustuu paljol-
ti toimintavuosiin, on lomakkeesta löydyt-
tävä se vuosi, mistä lähtien henkilö on ollut 
vapaaehtoistoiminnassa mukana. Samoin 
luottamustehtävien ja vapaaehtoistehtävi-
en (EA-ryhmän jäsen, ystävä yms.) kohdalla 
on oltava vuodet mistä alkaen ja mihin saak-
ka on toiminut tehtävässä. Myös syntymäai-
ka on oltava lomakkeessa. 
Muista täyttää kohta missä huomionosoitus 
luovutetaan saajalleen. Jos ei erikseen mai-
nintaa niin luovutus tapahtuu piirin vuosiko-
kouksessa huhtikuussa.

Uuden ansiomitaliohjeen ja lomakepohjan 
saat Rednetin osastotoimistosta tai pyytä-
mällä sen piiritoimistosta, järjestösihteeri 
Paula Hellgreniltä, puh. 040 125 0210. 

Koulutus- ja virkistäytymispäivä 

Kohderyhmä: luottamushenkilöt ja avain-
vapaaehtoiset

Aika: la 7.9. klo 10-16 (aamukahvi klo 9-10)
Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Anttooran-
tie 590, Pori

Ohjelma:
9.00-10.00 Aamukahvit
10.00-12.00 Osastoviestinnän perusteet: 
viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, SPR 
keskustoimisto
- miksi Suomen Punainen Risti viestii
- miten viestintää voi suunnitella ja tuottaa 
osastossa
- käytännön esimerkkejä onnistuneesta 
osastoviestinnästä

12.00-13.00 Lounas
13.00-14.30 Satakunta tulevaisuudessa
Osastojen toiminta arjen auttamisessa
 -Kolmen osaston esimerkit
 -Keskustelua ja pohdintaa
14.30-15.00 Kahvi
15.00-16.00 Kokemuksia suuronnettomuu-
desta – Porin kerrostalopalo
 Keskustelua osastokentältä: 
 Pisara- harjoitus   
18.00 Illallinen yöpyjille
19.00 Saunomista ja iltanuotiota

Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan 
pe 30.8.2019 mennessä joko puh. 040 168 
0521 tai satakunta@punainenristi.fi  
tai lyytilinkin kautta:
https://www.lyyti.in/pisara_070919_Koivun-
iemi

Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä yövyt-
kö paikan päällä ja mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat.

Lisätietoja koulutuspäivästä antaa toimin-
nanjohtaja Paula Ilén, 040 5630118 tai
paula.ilen@redcross.fi

Aluekokoukset lokakuussa luottamus-
henkilöille ja avainvapaaehtoisille

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja tapaamaan naapuriosastojen vä-
keä ja piirin työntekijöitä!

Satakunnan piirin alueella järjestetään neljä 
saman sisältöistä tilaisuutta alla olevan aika-
taulun mukaisesti; 
14.10. klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00,
Piirin koulutustilat, Pohjoispuisto 2 B Pori

15.10. klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00,
Sydäntupa, Keskuskatu 32 Kankaanpää

16.10. klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00,
Keikyä-talo, Keikustie 3 Sastamala

17.10. klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00, 
Punainen tupa, Kosontie 2 as 1, Lappi

Ilmoittautumiset piiritoimistoon kokoustar-
joilujen vuoksi keskiviikkoon 9.10.2019 men-
nessä satakunta@punainenristi.fi tai puh. 
040 168 0521.

Ilmoita mihin tapaamiseen osallistut eli päi-
vämäärä ja paikkakunta. Lisäksi myös mah-
dolliset ruoka-aineallergiat.

JÄRJESTÖASIAA

SATAKUNNAN PIIRI
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Ensiapuryhmätoiminta

Kesän lämmöstä voimme nauttia vielä het-
ken – syksyn sää häämöttää nurkan takana. 
Toivottavasti jokainen kohdallaan on voinut 
nauttia kesästä ja kerätä voimia syksyn ja 
talven varalle.

Ensiapuryhmissä vierailen syksyn aikana, jo-
ten otathan yhteyttä, niin sovitaan milloin 
tulen teidän ryhmään.

Ohessa muistutuksena tulevista kursseista 
syksyllä 2019:
29.8.2019 Ryhmänjohtajien ja -vetäjien ta-
paaminen Huittisissa ”Ryhmäillan uusi tule-
minen”

5.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
        osa 1 (2)

26.10. Pisara-valmiusharjoitus

16.-17.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
osa 3.

Keskuskartanon tulipalo

Punaisen Ristin Satakunnan piirin vapaaeh-
toiset olivat näyttävästi mukana operaatios-
sa, jossa 250 henkilöä jäi ilman kotia Porin 
Keskuskartanon tulipalossa 15.5.2019. 
Satasairaalan kriisikeskus hälytti SPR:n 
apuun noin klo 18.30, valmiuspäällikkö 
aloitti operatiivisen toiminnan johtamisen 
piiritoimistosta käsin klo 19.00 ja 19.30 ko-
koontumispaikalla oli jo 18 SPR:n vapaaeh-
toista valmiudessa auttamaan.

Noin 80 Keskuskartanon asukasta evaku-
oitiin Yyterin kylpylähotelliin, jossa SPR:n 
vapaaehtoiset olivat vastaanottamassa tuli-
palonuhreja. Uhreille annetun henkisen tuen 
lisäksi SPR toimitti Yyteriin vaatteita, hygie-
niatarvikkeita ja lemmikkieläimille ruokaa 
sekä kuivikkeita.

Porin keskustassa tapahtunut tulipalo herät-
ti kaupunkilaisissa suurta mielenkiintoa ja 
samana iltana poliisilta tuli lisäksi pyyntö lii-
kenteen ohjaukseen. Kahdeksan Vapepa va-
paaehtoista päivysti paikan päällä läpi yön. 
 

SPR:n vapaaehtoiset päivystivät aamus-
ta iltaan Yyterin kylpylähotelliin perustetus-
sa kriisikeskuksessa tarjoten henkistä tukea, 
ohjausta ja neuvontaa. Vuorokauden kulu-
essa palon syttymisestä SPR avasi lisäksi 
päivystyspisteen Pohjoispuisto 2:n koulutus-
tilaan sekä vaatekeräyksen yhdessä Kontin 
kanssa. 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

SATAKUNNAN PIIRI

SPR:n pääsihteeri teki päätöksen katastro-
fiavun käyttämisestä tulipalon uhrien avus-
tamiseksi. Pohjoispuiston päivystyspisteessä 
tarjottiin henkisen tuen, ohjauksen ja neu-
vonnan lisäksi ruoka-apua ja maksusi-
toumuksia ja tavoitettiin iso joukko avun 
tarvitsijoita, jotka eivät kotinsa menetetty-
ään olleet kuitenkaan joutuneet turvautu-
maan hätämajoitukseen. 

Hätämajoitus toimi Yyterissä viikonlopun 
yli, mutta seuraavalla viikolla Porin kaupun-
ki päätti siirtää Yyteriin evakuoidut hen-
kilöt Porin vastaanottokeskuksen tyhjänä 
olevaan majoituskerrokseen. Yyteristä vas-
taanottokeskukseen siirtyi noin puolet hätä-
majoitetuista. Myös vastaanottokeskuksessa 
ylläpidettiin SPR:n kriisipäivystystä.

SPR toimi tiiviissä yhteistyöstä sosiaalipäi-
vystyksen, satasairaalan kriisityön, SPR:n 
psykologien valmiusryhmän ja poliisin kans-
sa koko operaation ajan. SPR:n osalta ope-
raatio kesti reilut 3 viikkoa ja se päättyi 
7.6.2019. SPR:stä operaatiossa oli mukana 
kaiken kaikkiaan 82 henkilöä.
Työtunteja kertyi yhteensä 1052. SPR aut-
toi yhteensä 152 henkilöä. EU ruokaa jaettiin 
yhteensä 80 kassia, jonka lisäksi SPR jakoi 
myös Porin kaupungin lahjoittamat ruoka-
tarvikkeet. Operaation aikana vastattiin yh-
teensä 250 puheluun ja katastrofiavustusta 
käytettiin noin 25 000 euroa.

SPR kiittää lämpimästi kaikkia operaatioon 
osallistuneita vapaaehtoisiaan!
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PISARA-harjoituksen koulutuspäivä

Pisara- valtakunnallinen valmiusharjoituspäi-
vä on 26.10. Harjoituksessa testataan SPR:n 
kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, että on-
nettomuuksien ja häiriötilanteiden hallintaa 
ja niistä toipumiseen käytetään järjes-
tön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, osaamis-
ta, materiaaleja ja erilaisia järjestelmiä sekä 
prosesseja. Tällä kertaa harjoituksen teema-
na on vesikriisi. 

Aika: su 8.9. klo 10-16 (aamukahvi klo 9-10)

Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Anttooran-
tie 590, Pori

Koulutuspäivän aikana käydään harjoituksen 
skenaarioita ja harjoitusteemoja lävitse ja 
sovitaan jatkotoimista.
Harjoitellaan myös käyttämään tiedonke-
ruun suunniteltua ohjelmistoa, jolla voidaan 
kartoittaan kuntalaisten toimintavalmiutta ja 
avun tarvetta. Tieto siirtyy samalla reaaliai-
kaisesti tilannekeskukseen.

Alustava ohjelma:
9.00-10.00 Aamukahvit
10:00 Pisaraharjoituksen tausta
10:30  Harjoituksessa käytettävän tiedonke-
ruu ohjelman käyttökoulutus
klo 12:00 Lounas
klo 12:30 Harjoituksessa käytettävän tiedon-
keruu ohjelman käyttökoulutus jatkuu 
klo 14:00 Kahvit
klo 14:30 Harjoituksen harjoismallit ja piiri-
toimiston tilannehuoneen yhteydenpito
- Mitä apua ja tukea osastot tarvitsevat har-
joituksen suunnitteluun ja 
- Mitä apua osastot tarvivitsevat harjoitus 
päivänä
- Seuraavat tapaamiset osastojen kanssa

Koulutuspäivään olisi hyvä osallistua ainakin 
yksi henkilö joka osastosta

Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan 
pe 30.8.2019 mennessä joko piiritoimiston 
puh. 040 168 0521 tai sähköposti 
satakunta@punainenristi.fi 
tai lyytilinkin kautta:
https://www.lyyti.in/pisara_080919_koulutus

Lisätietoa harjoituksesta valmiuspäällikkö 
Kari Petäjältä,  puh. 0400 322191 tai 
kari.petaja@redcross.fi

Pisara-harjoitukset nettisivu: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56167

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
koulutus- ja harjoitus viikonloppu

Kurssille ovat tervetulleita Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun toiminnasta kiinnostuneet 
henkilöt, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita. 
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta 
tai tietämystä Vapaaehtoisesta pelastuspal-
velusta kiinnostus riittää!

Aika: pe 13.9. klo 17:00 – 21:00 ja la 14.9. 
klo 10:00 – 16:00

Paikka: Koivuniemen Leirikeskus, Anttoo-
rantie 590, Pori

Kustannukset: 20 euroa (sis. ruokailut ja 
koulutuksen). Voit myös majoittua Pastuske-
rissa. Majoitus maksaa 25 € / henkilö.

Varusteet: Säänmukainen metsässä liikku-
miseen soveltuva ulkoiluvarustus, kompas-
si, partiopilli, valaisin, kartansuojuspussi ja 
maastoruokailuvälineet.

Ilmoittautuminen 06.09. mennessä sähkö-
posti: satakunta@punainenristi.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös 
ruoka-aineallergiat ja majoitutko.
Lisätietoja antaa valmiuskouluttaja Sir-
pa Tamminen puhelin: 045-114 8152, s.posti: 
sirpa.tamminen@elisanet.net

NÄLKÄPÄIVÄ-keräys Satakunnassa

Nälkäpäivän perusasiat toimivat kuten aiem-
minkin. Tässäkin lehdessä on jo paljon ajan-
kohtaista asiaa keräyksestä ja materiaaleista 
sekä tiedotus tuesta osastoille.

Meidän erityspiirre Nälkäpäiväleipä on jälleen 
mukana viimevuoden mallin mukaan. Leivän 
valmistaa Porin Leipä / Sarpi ja sen myynti-
hinta asiakkaille on 4 €. Leivän hankinta kus-
tannukset laskutetaan osastolta viimevuoden 
tapaan. Leivän hankintahinta + rahtikulut 
(sis alv) on 1,55 €/leipä. Leipälasku tulee pii-
ristä Nälkäpäivän jälkeen.
Satakunnan piirin osastojen keräystulos oli 
v.2018 kokonaisuudessaan 98 000 euroa. 
Tästä keräyksestä on palautunut Satakun-
taan jo 32 %, mukana on Porin Keskus-
kartanon tulipalo. Autettuja henkilöitä on 
kaikkiaan ollut 192.

Kannustamme osastoja ottamaan nyt he-
timiten yhteyttä myös osaston alueen 
kouluihin ja sopimaan heidän kanssaan kerä-
ysyhteistyöstä. 

Toivotaan hyvää säätä ja iloista mieltä 
keräyksen toteuttamiseen!
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NUORISOTOIMINTA

Bigpepa 2019
• 69 leiriläistä, 34 henkilökunnan jäsentä
• Sadepäiviä 0,5/5
• Koko leirin yhteinen evakuointiharjoitus
• Osastojen kustantamia leiripaikkoja 25
• Paljon uusia kavereita, ensiapua, pepa-jut-

tuja ja leirimeininkiä.

Bigpepa 2019 kiittää kaikkia leirillä mukana 
olleita. Aivan mahtava leiri jälleen kerran!! 
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Monimuotoisen ystävätoiminnan 
aluetärskyt

Ystävätoiminnan aluetärskyille ovat tervetul-
leita kaikki monimuotoisen ystävätoiminnan 
vapaaehtoiset. 
Aluetärskyt järjestetään seuraavasti:
• tiistai 19.11. klo 17.30-20.00, Huittinen.
• torstai 21.11. klo 17.30-20.00, Pomarkku.

Tärskyillä käsitellään sähköistä ystävänvä-
litystä, vapaaehtoistyössä jaksamista sekä 
motivaation ylläpitoa.

Ilmoittautuminen tärskyille 12.11. mennessä 
osoitteeseen satakunta@punainenristi.fi tai 
p. 040 168 0521.

Lähetämme vielä s.postia hyvissä ajoin en-
nen tärskyjä.

Terveisin Anne-Mari, Annakatriina, Eeva-Lii-
sa ja Nina.

Ruokaa & Kohtaamisia – hanke

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018-2020) 
on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Pu-
naisen Ristin toteuttama projekti, jonka ta-
voitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien 
auttamiseksi. Hanke toteutetaan keskustoi-
miston, Oulun piirin, Lapin piirin ja Satakun-
nan piirin yhteistyönä. 

Tavoitteena on kouluttaa Punaisen Ristin va-
paaehtoisista kanssakulkijoita niiden Pu-
naisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien 
ihmisten tueksi, jotka kokevat tarvitsevan-
sa ruoka-avun lisäksi muutakin tukea arjes-
sa selviytymiseen. 

Satakunnan piirin alueella hanketta toteute-
taan kahdessa osastossa Raumalla ja Kan-
kaanpäässä. Molempien osastojen alueilla 
järjestetään säännöllisesti kohtaamiskahvi-
loita, toteutetaan koulutuksia sekä vierailuita 
ja toteutetaan mobiiliterveyspistetoimintaa. 

Raumalla kohtaamiskahvila järjestetään tiis-
taisin ja Kankaanpäässä keskiviikkoisin. 
Mikäli olet halukas mukaan toimintaan tai 
olet halukas saamaan lisätietoa hankkeesta, 
ole yhteydessä Anne-Mari Hakuniin.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Omaishoidon tukitoiminnan 
vapaaehtoisten kutsuseminaari 

Ohjelmassa mm. ajankohtaisia asioita, pu-
heenvuoro omaishoidon arjesta sekä siihen 
liittyvä paneelikeskustelu, erilaisia työpajoja, 
asiaa kaatumisseulasta ja oman hyvinvoinnin 
huomioiminen. Eikä tietenkään saa unohtaa 
mukavia virkistyshetkiä päivien aikana.

Aika: 12.-13.9.2019 

Paikka: Yyterissä

Ilmoittautuminen Eeva-Liisalle viimeistään 
30.8. mieluusti sähköpostilla 
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi

Omaishoitajien virkistysleiri

Omaishoitajien leiri heinäkuussa Pastuskeris-
sa oli jälleen aivan huippu juttu.
Osaavat vapaaehtoiset, innokkaat osallis-
tujat, kaunis ympäristö ja hyvä tekemisen 
meininki antoivat kesän leirille juuri sitä, mi-
tä omaishoitajat tarvitsivat. Yhden osallis-
tujan palautteen mukaan olimme kuin yhtä 
suurta perhettä ja omaishoitajat saivat var-
masti paitsi uusia ystäviä niin myös uutta 
puhtia omaan arkeensa.

Lämmin kiitos osastoille ja vapaaehtoisille, 
jotka mahdollistivat tämän todella tarpeelli-
sen viikon omaishoitajille!

Leiriläiset ja vapaaehtoiset

Kuvat: Eeva-Liisa Koskinen

Lisää kuvia leiriltä seuraavalla sivulla...
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KUVIA OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSLEIRILTÄ
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ELOKUU
22.8. Nälkäpäivä info, Harjavalta
29.8. Suunnistuksen perusteet, Merikarvia
29.8. EA-ryhmänjohtajien/-vetäjien tapaa-
minen, Huittinen

SYYSKUU
2.9. Info tilaisuus EA-ryhmätoiminnasta, 
Säkylä    
5.-8.9. Ensivastekouluttajakoulutus, Nynäs
6.-7.9.  Etsinnän peruskurssi, Jämijärvi
7.9. Osastojen luottamushenkilökoulutus  
+ Pisara 2019 info, Pastuskeri
8.9. Valmiusharjoitus Pisara 2019, Pastuskeri
8.9. Maailman EA – päivä
9.9. Terveyspistevapaaehtoisten tapaaminen 
10.9. Testamentti-ilta, Pori
11.9. Piirihallituksen kokous  
12.-13.9. Omaishoidon vapaaehtoisten 
kutsuseminaari, Yyteri
13.9. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen
13.9. Vapepa-johtajat / johtamisharjoitus  
Pastuskeri
14.-15.9. Vapepa koulutus/etsintä/viesti/pe-
pa-perus, Pastuskeri
17.9-2.10. EA1-kurssi, Säkylä
21.9. Henkisen tuen peruskurssi,Kpää
26.-28.9. Nälkäpäivä, valtakunnallinen

LOKAKUU
1.10. Pimeäetsinnän harjoitus, Kankaanpää
4.-6.10. Omaishoitoleiri, Pori
5.10. Ensiapupäivystäjän perusosa 1.
7.-17.10. EA1-kurssi uusille vapaaehtoisille  
Jämijärvi 
12.-13.10. Valmiuskouluttajien täydennys-
koulutus, Nynäs Heinola

14.10. Vapepan Satakunnan maakuntatk  
14.10. Aluekokous, Pori
15.10. Aluekokous, Kankaanpää
16.10. Aluekokous, Äetsä
16.10. Piirihallituksen kokous
17.10. Aluekokous, Lappi
17.10. Vapepan vuosikokous ja järjestösemi-
naari, Helsinki
26.10. PISARA, SPR Valtakunnallinen valmi-
usharjoitus

MARRASKUU
1.-3.11.  Vapepa johtajakoulutus, Nynäs
5.11. Ensiapu- ja valmiusvaliokunnan kokous
9.11. Henkisen tuen jatkokurssi, Kpää
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

TAPAHTUMAKALENTERI

Satakunnan piirin työntekijät toivottavat kaikki tervetulleeksi toimintaan!
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PIIRIN YHTEYSTIEDOT

PIIRITOIMISTO,

Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00 
p. 040 168 0521 (arkisin klo 9.00-15.00)
email: satakunta@punainenristi.fi

Facebook: Punainen Risti Satakunnan piiri
Instagram: punainen_risti_satakunta

PIIRIN KOULUTUSTILA,
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

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

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
p. 040 563 0118

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén 
p. 040 065 1105

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
p. 040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija,
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija,
Annakatriina Jylhä, p. 040 145 7732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
p. 040 142 9298

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Eeva-Liisa Koskinen
p. 040 861 0748

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

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

Sisällöntuottaja, Helena Karhu
p. 040 354 9376

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
p. 040 032 2191

VASTAANOTTOKESKUKSET

Porin Liinaharjan vastaanottokeskus
Langintie 2, 28600 Pori

Vastaanottokeskuksen johtaja,
Niina Mitikka, p. 040 778 4897.

Rauman vastaanottokeskus
Varustajanvahe 11, 26100 Rauma

Vastaanottokeskuksen johtaja,
Juho Suoramaa, p. 040 761 1669.

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY
 
Palvelupiste ja koulutustilat:
Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), Pori
Puhelin 040 483 6412.
Avoinna arkisin klo 9-15. (ulko-oven ollessa 
lukittuna soita 040 483 6412)

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja,
Maarit Kuja-Kanto
p. 040 128 5976.

Hallintosihteeri, Satu Rustari
p. 040 483 6412.

KONTTI

Paanakedonkatu 20, 28100 Pori
Asiakaspalvelu, puh: 040 139 0737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00

Kontti-päällikkö Nina Tuli, p. 040 025 7854

Kontti-työnohjaajat
Katja Linho, p. 040 531 5147
Sari Rantanen p. 040 5450433

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

Työllistämisen projektipäällikkö
Pirjo Katajamäki, p. 040 844 8945

Myymälätoimintojen johtaja (Kontti-ketju) 
Leevi Heimonen p. 050 590 2427


