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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi   Piiritiedotteen toimitus: Satakunnan piirin henkilökunta 
Taitto: Paula Hellgrén, paula.hellgren@punainenristi.fi  Paino: PlusPrint, Ulvila

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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
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Koronaa, digiloikkaa ja ruoka-apua

PÄÄKIRJOITUS 10.08.20

Pikkuinen virus Covid-19 sai maailman pol-
villeen ja teki keväästä 2020 ikimuistettavan.
Kyse ei ole kuitenkaan kertaluonteisesta ko-
kemuksesta vaan pysyvästä jäljestä, joka 
muuttaa maailmanmenoa. 

Kevät oli ikimuistoinen myös Punaisen Ristin 
työntekijänä. Tuli kriisi ja oli valmiussuunni-
telma, mutta valmiuden käsikirjoitusta piti 
muuttaa päivittäin uusiksi. Tuli etätyö ja uu-
sien työvälineiden ja työtapojen oppiminen. 
Tuli epätietoisuus ja epävarmuus. Tuli suo-
jautuminen, riskiryhmät, karanteenit, valmi-
uslaki ja liikkumisen rajoitukset. Tuli yritys 
ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu ja tuli 
ahdistus, miten Punaisen Ristin kuuluisi toi-
mia uudessa tilanteessa. Tuli myös pelko, 
miten osastot ja vapaaehtoiset voivat toimia, 
kun suuri osa vapaaehtoisista kuuluu riski-
ryhmään.

Parin viikon shokkiorientoitumisen jälkeen 
TEAMS  ja puhelin tulivat ahkeraan käyttöön. 
Henkisen tuen vapaaehtoiset osallistuivat 
Punaisen Ristin auttavan puhelimen toimin-
taan ja ystävävapaaehtoiset kontaktoivat ys-
täviä ja tervehtivät omaishoitajia. SOK:n ja 
piirihallituksen tuella pystyimme jakamaan 
lahjakortteja avun tarpeessa oleville perhe-
kunnille ja LähiTapiolan tuella saatoimme 
aloittaa mittavan ruoka-apuprojektin. Monet 
osastot aktivoituvat myös omilla alueillaan 
joko yksin tai muiden järjestöjen kesken tar-
joamalla ruoka-apua tai muuta tukea. 

Nyt pitää pysähtyä, arvioida ja varautua

Punaisen Ristin asetuksessa todetaan, et-
tä toimimme viranomaisten tukena onnet-
tomuus- ja kriisitilanteissa. Meillä on lisäksi 
yhteistyöpöytäkirjat STM:n ja sisäministeri-
ön kanssa siitä, että varaudumme kriisitilan-
teisiin, toimimme viranomaisten tukena ja 
koordinoimme järjestöyhteistyötä kriisitilan-
teessa. 

Koronakriisin alkuvaiheessa oletimme, että 
viranomaiset pyytävät meiltä apua. Loimme 
muu muassa ylimääräisen hälytysjärjestel-
män viranomaisia varten, jonka käyttö jäi 
kuitenkin vähäiseksi. Muutamilta kunnilta tu-
li avunpyyntöjä osastoihin puhelinavun tai 
asioimisavun muodossa. Yhteydenpito viran-
omaisiin oli kuitenkin viikottaista AVI:n val-
miustoimikunnan kokousten ansiosta.

Yhteenvetona voisi todeta, että opimme ke-
vään aikana paljon valmiudesta, auttami-
sesta sekä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä 
uhkaavasta kriisistä. Punaisen Ristin keskus-
toimisto teki hienoa työtä koostamalla vii-
kottain valtakunnallista raporttia ja osastot 
oppivat raportoimaan uuteen valtakunnal-
liseen tilannepäiväkirjaan. Keskustoimisto 
tarjosi myös hyvän tietopaketin toiminta-
mahdollisuuksista ja turvallisuudesta rednet-
sivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
korona2020

Kiitän teitä kaikkia, jotka osallistuitte kevään 
aikana korona-auttamiseen tavalla toisella! 
Nyt meidän pitää kuitenkin arvioida tekemi-
semme, osaamisemme ja valmiutemme niin 
vapaaehtoisina, osastoina kuin piirinä. Onko 
meillä yhteydet viranomaisiin ja muihin jär-
jestöihin kunnossa, jotta tiedämme, miten 
voimme toimia ympäristömme ja lähimmäis-
temme tukena kriisitilanteissa? Nyt on aika 
tarkistaa valmiusosaaminen ja valmiussuun-
nitelma ja tarkistaa, pitäisikö osastoon saada 
uusia vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

Toivotan teille kaikille innostavaa syksyä!

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
Satakunnan piiri
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
liittyvistä muutoksista tiedotetaan viipymät-
tä. Valtioneuvoston toukokuussa antamien 
kokoontumisrajoitusten mukaan yli 500 hen-
gen tilaisuudet on kielletty heinäkuun lop-
puun saakka. Elokuusta alkaen rajoituksia 
saatetaan väljentää tai kiristää, mutta varo-
vaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hal-
lissa on riittävän väljää ja mahdollisuus 
turvavälien pitämiseen. Paikan päällä huo-
lehditaan myös hygieniasta. Järjestön sään-
töjen mukaan jokaisella henkilöjäsenellä on 
oikeus olla läsnä yleiskokouksessa. Punaisen 
Ristin hallitus kuitenkin suosittelee vahvasti, 
että tällä kertaa vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen, koska koronaepide-
mia ei ole syyskuussa todennäköisesti vie-
lä ohi.

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kokouksen juoksutus
Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltaisten 
edustajien valiokuntatyöskentely toteutetaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta 
toteutusta tiivistetään ja asioiden käsittely-
järjestystä muutetaan. 

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten 
livehaastatteluiden sijasta toteutetaan video-
esittelyt henkilöistä, jotka on asetettu en-
nakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuuston 
puheenjohtajistoon. Kokousedustajat voivat 
tutustua videoesittelyihin RedNetin Yleisko-
kous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa vi-
deolähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet 
voivat seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä 
kokouksessa järjestetä ansiomitalien luovu-
tusta. Monet piirit ovat jo alustavasti suunni-
telleet ja aikatauluttaneet luovutustilaisuudet 
omalla alueellaan. Mahdollisuutta illanvietto-
tilaisuuden järjestämiseen selvitetään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia Kangasluom

a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kut-
sulinkin. Aihealueista järjestetään nel-
jä samansisältöistä koulutusta suomeksi 
ja yksi ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen 
mahtuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi 
koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien linkkien kautta ajoissa. Tarvitta-
essa koulutuksia järjestetään enemmän 
ja niistä tiedotetaan sähköpostitse sekä 
Rednetin Nälkäpäivä-sivuilla. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 17-
18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931



10

LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista ai-
neistoa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausit-

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

tain julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Viros-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin 
lisäksi Suomesta mukana ovat Varsinais-
Suomen pelastuslaitos, Neste ja Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erityisesti WWF Suomen ja Suomen Pa-
lopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitos-
ten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hank-
keessa toimijoiden kesken ja hankkeessa 
luotavaa toimintamallia voidaan jatkossa 
hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäksi myös 
muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa tilan-
teissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punaiselle 

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -kokonai-
suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

Tiedotus Tässä ja Nyt 2/2020 -lehdestä

T&N 2/20 -lehden valtakunnalliset sivut teh-
tiin keväällä ajassa, joka oli täysin toinen. 
Valitettavasti moni valtakunnallisten sivu-
jen tieto vanhentui tai muuttui Korona-tilan-
teen vuoksi. Lehteä ei ehditty uudistamaan 
ajantasalle. Joten moni piiri päätti jättää leh-
den julkaisematta niin kuin myös Satakun-
nan piiri.

Syksyn aluetapaamiset ja 
osastofoormumit

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

Satakunnan piirin alueella järjestetään kolme 
osastofoorumia TEAMSin kautta sekä neljä 
saman sisältöistä aluetapaamista alla olevan 
aikataulun mukaisesti. 

ti 15.9. klo 18-19.30 osastofoorumi, TEAMS 
ma 12.10. klo 18-20.00 aluetapaaminen, Eu-
rajoki / teams
ti 13.10. klo 18.00-20.00 aluetapaaminen, 
Pori / teams  
ke 14.10. klo 18.00-20.00 aluetapaaminen, 
Vammala/teams
to 15.10. klo 18.00-20.00 aluetapaaminen, 
Kankaanpää/teams
ti 10.11. klo 18-19.30 osastofoorumi, TEAMS
ti 8.12. klo 18-19.30 osastofoorumi, TEAMS 

Aluetapaamiset alkavat klo 17.30 kahvitar-
joilulla. Aluetapaamisten paikat sekä koko-
usten teamslinkit ilmoitetaan osallistujille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Aluekokousten 
Ilmoittautumiset piiritoimistoon kokoustar-
joilujen vuoksi viikkoa ennen kokouksia puh. 
040 168 0521 tai satakunta@punainenristi.fi 

Osastofoorumien TEAMS-linkit lähetetään 
automaattisesti osastojen vastuuhenkilöille

Ansiomitalianomukset piiritoimistoon

Ansiomitalianomukset käsitellään piirihalli-
tuksessa kerran vuodessa. Osaston hallitus 
toimittaa ehdotukset piiritoimistoon 31.10.20 
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 piirin hallitukselle 
31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä. 
Satakunnan piirihallitus käsittelee koko-
uksissaan. Syksyn osalta anomukset ehtii 
toimittaa vielä 31.10. mennessä niin kuin an-
siomitalianomuksetkin.

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.

Ansiomitaliohjeen ja anomuslomakepohjan 
saat Rednetin osastotoimistosta tai pyytä-
mällä sen piiritoimistosta,puh. 040 125 0210. 

Maahanmuuttajien keskuudessa koro-
na-aikana korostui tarve omakieliselle 
informaatiolle

Kriisitilanteessa oikean ja selkeän tiedon 
saanti helpottaa oloa ja vähentää ahdis-
tusta. On luonnollista, että jokainen halu-
aa ymmärtää mahdollisimman hyvin, mistä 
on kyse ja mitä tapahtuu. Monella Suomes-
sa asuvalla maahanmuuttajalla on kielenop-
pimisprosessi vielä kesken. Vaikka arkisissa 
asioissa pärjäisi suomenkielellä hyvinkin, 
saattaa monelle kuitenkin esimerkiksi uutis-
ten lukeminen tai kuunteleminen olla vielä 
haasteellista.

Punaisen Ristin monikulttuurisen toiminnan 
vapaaehtoiset pitivät maahanmuuttajaystä-
viinsä ja tuttaviinsa yhteyttä aktiivisesti koko 
koronakevään ajan. Koronatilanne on mo-
nen maahanmuuttajan kotimaassa ollut Suo-
men tilanteeseen verrattuna monin verroin 
pahempi ja huoli omasta, mutta myös koti-
maassa asuvien läheisten terveydestä ja hoi-
toon pääsemisestä on monella ollut suuri. 
Joidenkin kohdalla heikko suomenkielentaito 
on vaikeuttanut oikean ja reaaliaikaisen in-
formaation saamista koronatilanteesta Suo-
messa. Monet ovat olleet tilanteessa pääosin 
kotimaansa uutisoinnin varassa, vaikka Suo-
men tilanne ja viranomaisten ohjeistukset 
Suomessa ovat olleet erilaisia. Muun muassa 

-SATAKUNNAN PIIRI-

MONIKULTTUURINENTOIMINTA
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näissä tilanteissa Punaisen Ristin vapaaeh-
toiset ovat olleet monelle maahanmuuttajal-
le korvaamaton tuki. WhatsAppilla on kyselty 
kuulumisia, välitetty informatiivisia uutislink-
kejä, ohjeistettu turvallisiin toimintatapoihin 
ja lähetetty kannustavia viestejä.

   Kuva: kuvituskuva

Bigpepa 2020 

Vuoden 2020 lasten ja nuorten pelastuspal-
veluleiri järjestettiin poikkeusolojen vuoksi 
virtuaalileirinä, Instagramissa 8.-12.6.2020. 
Leirialustana toimi @vainbigpepajutut kana-
va, jossa leirin henkilökunta tarjoili ohjelmaa 
kotona toteutettavaksi viikon ajan.

Leiriohjelma koostui aamujutskista, kotona 
tehtävistä ensiapu- ja varautumistehtävistä 
sekä tietoiskuista, kuten 112 Suomi -sovellus 
ja pelastuskoiratoiminta. Lisäksi päivittäin 
julkaistiin perinteinen leirilehti ja päästiin tu-
tustumaan leirisaunaan sekä tiskilinjastoon. 
Leiriä seurasi leirihenkilökunnan tietojen mu-
kaan päivittäin n. 100 osallistujaa, joka on 
huikea luku! Henkilökunnan korviin kantau-
tui myös tieto, että leiriä seurattiin myös 
verkossa ilman Instagram-tunnuksia, jolloin 
nämä katsojat ja osallistujat jäävät laskujen 
ulottumattomiin. Leiriohjelma on katsottavis-
sa @vainbigpepejutut -kanavalla ja ohjelman 
sekä tehtävät pääsee katsomaan ilman tun-
nuksia osoitteessa https://www.instagram.
com/vainbigpepajutut/?hl=fi

Leirin henkilökunta kiittää sydämellisesti 
kaikkia leiriin osallistuneita ja ohjelmaa seu-
ranneita!! Leirin tehtävät ja livelähetykset 
eivät olisi onnistuneet ilman aktiivisia osallis-
tujia! Vaikka leiri järjestettiinkin etäyhteyk-
sin, yhdessä tekemisen henki oli mukana 
menossa. Oli mahtavaa huomata, miten 
osallistujat kommentoivat toistensa julkai-
suja tsempaten.Leirin henkilökunta sai myös 
paljon positiivista ja kannustavaa palautetta 
seuraajilta ig-kanavan inboxiin.

Telttaleirin kääntäminen täysin virtuaalisek-
si kahdessa kuukaudessa oli leirihenkilökun-
nalta iso rutistus, joka kannatti! Virtuaalileiri 
osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi, josta 
on hyvä ottaa oppia tuleville leireille. Virtu-
aalileirin kulisseissa kävi samanlainen kuhi-
na kuin perinteisellä telttaleirillä. Menoa ja 
meininkiä riitti teknisten sudenkuoppien se-
lättämisessä, leiriohjelman hallinnoinnissa ja 
osallistujien kontaktoimisessa. Leirihenkilö-
kunnasta kuoriutuikin kevään aikana joukko 
vikkeläsormisia teknisiä velhoja.

Nuoret tarvitsevat tukea ja apua ver-
kossa – tule mukaan keskustelijaksi!

Nuoret hakevat keskusteluapua MIELI ry:n 
ja Punaisen Ristin koordinoimasta ja yli 60 
toimijaorganisaation toteuttamasta Seka-
sin-chatista.  2019 nuoret yrittivät keskus-
telemaan 136 000 kertaa ja kuluvan vuoden 
kävijämäärä on kasvanut erityisesti poikke-
usolojen takia runsaasti. SPR Satakunnan 
piiri liittyi mukaan Sekasin Chattiin tänä ke-
väänä ensimmäisenä Punaisen Ristin piirinä 
ja lähti kokoamaan Satakunnan alueelle va-
paaehtoisia Sekasin-päivystäjiä.

Turvallisia aikuisia tarvitaan lisää linjoil-
le ja toimintaan kaivataan lisää vapaaehtoi-
sia, aikuisia keskustelijoita. Kaikki mukaan 
haluavat haastatellaan ja mukaan lähtevil-
le tarjotaan maksuton koulutus sekä työnoh-
jaus. 

Mikäli kiinnostuit tästä verkkovapaaehtoistoi-
minnasta, ota yhteyttä nina.fisk@punainen-
risti.fi taikka sekasinkehittajat@sekasin.fi

Sähköisen ilmoittautumislomakkeen ja lisä-
tietoa löydät osoitteesta sekasin247.fi/pai-
vystajaksi

Jokainen on joskus 
sekasin.

NUORISOTOIMINTA

-SATAKUNNAN PIIRI-

NUORISOTOIMINTA
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Tänä vuonna Nälkäpäivä 
järjestetään 40. kerran ja 
siihen valmistaudutaan hy-
vin poikkeuksellisissa olois-
sa. On mahdollista, että 
lipaskeräys onnistuu syksyl-
lä vain rajoitetusti. Varmaa 
kuitenkin on, että Nälkä-
päivä tullaan syksyllä jär-
jestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan 
vuoksi kasvanut.

Laadimme osastoille toimintaohjeet lipaske-
räyksen järjestämiseen ja pyrimme hankki-
maan myös hengityssuojia sekä käsidesiä, 
joita osastot voivat jo nyt tilata verkkokau-
pasta.

Nälkäpäiväleipä on myös jo 25 vuotta ollut 
meillä mukana yhtenä keräystapana myös 
tänäkin vuonna. Niin leivän myyntiin kuin li-
pas- ja listakeräyksiin laaditaan osastoille 
ohjeet syyskuun alkuun mennessä. 

Leivän myynnissä rahankäsittelyyn voi-
si iZettle-lähimaksu tuoda helpotusta ja no-
peutta leivän myynnissä. iZettlen avulla voit 
vastaanottaa korttimaksuja, jotka kerty-
vät osaston pottiin. Sen käyttämiseen tarvi-
taan älypuhelin, johon on ladattu maksuton 
iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi käyttää 
omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite pitää 
osaston hankkia itse. 
Osastolle voi tilata käyttäjätunnukset osoit-
teesta keraykset@punainenristi.fi

NÄLKÄPÄIVÄN materiaalit ja ohjeet löytyvät 
https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Käykää tutustumassa!

Hyvää syksyn alkua ja tehdään jälleen lois-
tava keräys. Apuamme tarvitaan kotimaassa 
kuin maailmalla enemmän kuin koskaan!

-SATAKUNNAN PIIRI-

Keskustoimisto järjestää Nälkäpäivästä usei-
ta TEAMS-koulutuksia, joihin voitte käydä 
ilmoittautumassa https://rednet.punainen-
risti.fi/nalkapaiva

Sivun vasemmassa laidassa alinna on KOU-
LUTUS AIKATAULU, josta löytyy nämä ajan-
kohdat ja linkki ilmoittautumiseen.

Nälkäpäivän yleisesittely: ma 24.8. klo 14-
15.30 tai ma 24.8. klo 17-18.30

Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h; ti 18.8. 
klo 14-15.30, ti 18.8. klo 17-18.30, 
ti 25.8. 14-15.30 tai ti 25.8. klo 17-18.30

Uudet maksutavat Nälkäpäivässä 1,5 h; ke 
19.8. klo 14-15.30, ke 19.8. klo 17-18.30,
ke 26.8. 14-15.30 tai ke 26.8. klo 17-18.30

Nälkäpäivä kouluissa 1,5 h; to 20.8. klo 14-
15.30, to 20.8. klo 17-18.30,
to 27.8. 14-15.30 tai to 27.8. klo 17-18.30

                ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Satakunnan piiri pitää myös omat infotilai-
suudet nälkäpäivän osalta.
ti 1.9. Porissa piirin koulutustiloissa Pohjois-
puisto 2b sekä 
ke 2.9. SPR Vammalan osaston tiloissa Puis-
tokatu 18. Infot alkavat klo 17.30 kahvilla ja 
varsinaisen infon aloitus klo 18.00 ja illan 
päätämme noin klo 20.30.

Ilmoittautumiset näihin tilaisuuksiin 
viimeistään viikkoa ennen p. 040 168 0521 
tai satakunta@punainenristi.fi

NÄLKÄPÄIVÄ
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-SATAKUNNAN PIIRI-

Korona – operaatio SPR Satakunnan piirissä. 

Suuret kiitokset teille kaikille jotka olette olleet mukana auttamassa Satakuntalaisia selviämään 
tämän kevään Korona tilanteesta. Jokaista teistä on tässä tarvittu ja kaikki auttaminen ja mukana 
olo on yhtä arvokasta. Jokaisen postikortin kirjoittaminen, tai ystävälle soittaminen, ruuan valmistus 
ja jakaminen, kauppakassin kuljettaminen, kuin myös päivystäminen meidän hälytysnumeroissa. 

Olemme tehneet yhdessä uskomattoman suorituksen kevään aikana. Olemme tehneet Satakunnassa 
yli 16 000 auttamissuoritusta, joihin on osallistunut yli 900 vapaaehtoista. 

Alla on muutama kuva SPR:n Tilannekuvajärjestelmästä. Näitä tullaan vielä analysoimaan ja 
käymään lävitse syksyn aikana. 

 

 

Tässä on kaikki raportoineet tahot. 

SPR on tehnyt lähes 60 000 
auttamissuoritusta 5000 vapaaehtoisen 
voimin. 

 

 

 

 

Tässä on vain Satakunnan piirin alueen 
osastojen raportoinnit. 

Lähes 16500 auttamissuoritusta, 900 
auttajaa, joista 154 uutta! 

 

 

 

 

 

 

Tässä kuvassa näkyy että meidän alueella on 
ruoka-apua annettu 7726 kertaa.  

Muu apu on esim. Henkisentuen ryhmien 
keskustelu ja kohtaamiset ruoka jakelun 
yhteydessä. 

 

 

 

 

Näitä tietoja pääsee katsomaan ja selamaan osoitteessa: https://rednet.punainenristi.fi/tilannekuva 

Sisään päästäkseen pitää olla tunnukset rednettiin ja ohjelman salasana on: tilannekuva 

VALMIUSTOIMINTA



16

PIIRITOIMISTO

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

Piirin koulutustilat: Pohjoispuisto 2 b, Pori

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, p040 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

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

valmiuspäällikkö, 
Kari Petäjä, p. 040 032 2191

VASTAANOTTOKESKUS

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

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Palvelupiste ja koulutustilat: 
Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), Pori
Puhelin 040 483 6412.

KONTTI
Paanakedonkatu 20, 28100 Pori
Asiakaspalvelu p. 040 737 9148

YHTEYSTIETOJAYHTEYSTIETOJA

TAPAHTUMAKALENTERI
SYYSKUU
1.9. Nälkäpäivä-info, Pori
2.9. Nälkäpäivä-info, Vammala
2.9. Yleiskokouserikoinen, Harjavalta
3.9. Vapepan peruskurssi, Harjavalta
5.-6.9. Punaisen Ristin Yleiskokous, Vaasa
5.9. Valmiusseminaari (Terveysuhka), Turku
8.-13.9. Ryhmänjohtajakoulutus, Nynäs
8.9. EA-ryhmien Teams-luento
9.9. Piirihallituksen kokous
11.-13.9. Resurssikouluttajien koulutus, Tre
11.-12.9.Valmiusharjoitus (ea,eh,hea), Pori
14.9. Maailman ensiapupäivä
14.9. Perheyhteyksien palauttaminen,Teams
15.9. Osastofoorumi TEAMS etäyhteydellä
16.9. Vapepan peruskurssi, Kankaanpää
17.9. Nuoriso- ja kouluyhdyshenkilöiden ta-
paaminen, Pori
17.-18.9. Omaishoitajien hyvinvointipäivät, 
Yyteri
17.-20.9.Ensivaste kouluttajakoulutus,Nynäs
18.-20.9. Ensivastekouluttajien täydennys-
koulutus, Nynäs, valtakun.
19.-20.9. Vapepa Maastojohtaja kurssi,Pori
24.-26.9. Nälkäpäivä 40. kerta, valtakun.

LOKAKUU
3.-4.10 Psyko-sosiaalisen tuen seminaari
5.10. Kohtaamisen merkitys kotoutumises-
sa, Teams
7.10.EA -ryhmien teams-luento
8.-11.10. Ensiapuryhmien kouluttajakoulu-
tus, Nynäs, valtakun.
xx.xx Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 1, 
useampi ilta verkkokoulutuksena.
10.-11.10. Vapepa johtajien täydennyskoulu-
tus, Pori Pastuskeri
12.10. Aluekokous lähi- ja teamskokoukse-
na, Eurajoki

13.10. Aluekokous lähi- ja teamskokouksena, 
Pori
14.10. Aluekokous lähi- ja teamskokouksena, 
Vammala
15.10. Aluekokous lähi- ja teamskokouksena, 
Kankaanpää
19.10. Alueellinen Ystävätapaaminen, Pori
21.10. Pakolaistoiminnan koulutus (Henkinen 
tuki), Pori
27.10. Kotoutumisen tukena, Teams 
27.-28.10. Omaishoidon vapaaehtoisten semi-
naari, Tampere
28.10. Piirihallituksen kokous
29.10. EA-rj tapaaminen, Rauma
31.10.-1.11. Kouluttajakoulutuksen lähijakso
30.10.1.11.Vapepa-johtaja koulutus,Nynäs

MARRASKUU
7-8.11. Ensiapupäivystäjän pk osa3, Rauma
9.11. Alueellinen Ystävätapaaminen, Kpää
10.11. Osastofoorumi TEAMS etäyhteydellä
12.11. EA-ryhmien Teams-luento
16.11. Paperittomat-ihminen ihmiselle,Teams
19.-20.11. Omaishoitajien hyvinvointipäivät, 
Yyteri
21.-22.11.Kouluttaja koulutusten sisältöosat, 
Helsinki
28.11. Osaamisen varmistaminen, harjoitus-
päivä
28.-29.11. Vapepa-foorumit Risteily TURKU

JOULUKUU
1.12. Maailman AIDS päivä, valtakun.
2.12. RJ-teams, kauden päätös
8.12. Osastofoorumi teams yhteydellä
9.12. Piirihallituksen kokous
14.12. Rasismi koskettaa, Teams
16.12. Pakolaistoiminnan koulutus+virkistys 
Pori


