
1

Järjestötiedote 3/2021

Satakunnan piiri

B
enjam

in S
uom

ela



2

Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkä-
päivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua? 
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa 
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen 
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt 
todella, mutta kaipaus auttamiseen on myös 
suurta. 

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjan-
taiaamuna lähes autiossa Helsingin keskus-
tassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen lii-
kenteen lomassa näkyi kuitenkin tasaisin 
välimatkoin punaliivisiä lipaskerääjiä. Näky 
oli koskettava ja se loi toivoa hämmentävän 
ja pelottavankin ajan keskellä. Tämä sama 
näky ja nämä samat tunnelmat uskoakseni 
toistuivat ympäri Suomen. 

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen 
merkkejä ja rokotusten turvaamina halu-
an uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme 
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdes-
sä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä 
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin 
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaa-
misissa. 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään ko-
ko maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi 
aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys 
kestää lokakuun loppuun saakka. 

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda 
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perus-
tarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlai-
sia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä 
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea. 
Me todella tarvitsemme toisiamme ja halu-
amme olla toistemme tukena. 

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen 
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Fi-
lippiineillä, joka kuuluu maailman katastro-
fialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten 
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineil-
lä työskennelleet suomalaiset tuovat pala-
tessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta 
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta 
osaamista, jota hyödynnetään Suomen val-
miuden vahvistamisessa. Suomalaiset dele-
gaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien 
korkeakouluna. 

Käteisen käytön väheneminen on entises-
tään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on to-
siasia, joka tulee varmasti näkymään lipas-
keräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä 
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa 
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi teks-
tiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella. 
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se, 
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen 
kadulla luo monelle toivoa ja herättää autta-
misen halun! 

Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Hilkka Korte 
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Syksyinen tervehdys Satakunnan piirin puheenjohtajalta! 

PÄÄKIRJOITUS 16.8.2021

Aurinkoisen ja lämpimän kesän jälkeen 
olemme palaamassa syksyyn, jolloin koulut, 
työt, harrastukset ja erilaiset yhdistykset 
aloittavat aktiivisen toimintansa. Keväällä 
toivoimme syksyn olevan helpompi korona-
pandemian suhteen ja tavoitteena oli 
palaaminen normaaliin elämään. Kuitenkin 
yhä edelleen tarvitaan suojautumista ja nyt 
ennen kaikkea rokotuksia koko väestölle. 
On jaksettava pitää turvavälejä ja suojaimia 
ja olla tukena sairastuneille ja apua 
tarvitseville.
Kevään vuosikokouksessa tulin valituksi 
SPR Satakunnan piirin puheenjohtajaksi. 
Vastuullinen, vaativa ja mielenkiintoinen 
tehtävä rakentuu ensisijaisesti hyvään 
yhteistyöhön piirihallituksen, piiritoimiston 
henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa. 
Laaja-alaisesti näkemystä tarvitaan SPR:n 
valtakunnallisista suuntauksista ja niiden 
soveltamisesta oman piirin toimintaan.
Olen liittynyt SPR Porin osaston 
ensiapuryhmään ja SPR:n jäseneksi 
2008. Olen siis varsin ”nuori” SPR:n 
jäsen. Osaston puheenjohtaja sai 
minut innostumaan toiminnasta ja 
osallistumaan aktiivisesti ensiapuryhmään. 
Ensiapupäivystäjänä toimin monissa 
pienissä ja isoissa päivystyksissä, joissa 
vapaaehtoistoiminta tuli tutuksi ja sen 
merkitys tärkeäksi.
Osaston hallituksessa aloitin ensin 
rivijäsenenä, sitten sihteerinä ja 
varapuheenjohtajana, samoin myös 
piirihallituksessa ensin jäsenenä ja sen 
jälkeen varapuheenjohtajana.
Koko aikuisikäni olen osallistunut moneen 
erilaiseen vapaaehtoistoimintaan, 
ammattiyhdistykseen, paikallispolitiikkaan, 
vanhustyöhön ja lomaleirien ohjaamiseen. 
Koulutukseltani olen sairaanhoitaja/
terveydenhoitaja. Perheyhteisööni kuuluvat 
aviomies, neljä tytärtä miehineen, 
seitsemän lastenlasta ja 88-vuotias 
omaishoidettava isäni.

Osastojen eri toimintaryhmät ovat 
paikallisella tasolla vapaaehtoistoiminnan 
ydin. Ryhmistä löytyy varmasti jokaiselle 
halukkaalle vapaaehtoiselle omaan 
elämäntilanteeseen ja resursseihin sopiva 
toiminnan muoto.
Syyskuun 23. – 25.9. koko maassa 
järjestettävä Nälkäpäiväkeräys on yksi 
hyvä esimerkki, jossa vapaaehtoiset 
voivat osallistua, vaikka vain yhden 
kerran lipaskerääjäksi ja olla näin omalta 
osaltaan auttamassa avun tarpeessa 
olevia. Punaisen Ristin liiveillä varustetut 
vapaaehtoiset tuovat auttamisen arvostusta 
ja positiivista näkyvyyttä. Halukkaille 
lahjoittajille he voivat kertoa keräysten 
kohteista, joita on niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin.
En voi olla myöskään mainitsematta SPR:n 
vapaaehtoisten osallistumista keväällä 
alkaneisiin korona-rokotustilaisuuksiin, 
joissa heidän tehtävänään oli ohjata 
rokotukseen tulevia. Nämä tehtävät 
vaativat paljon vapaaehtoisia ja toiminnan 
organisointia, joissa onnistuttiin loistavasti.
SPR Satakunnan piirin puheenjohtajana 
haluan olla aktiivinen ja osallistuva ja tuoda 
piirihallituksen työskentelyyn uusia ideoita 
sekä jatkaa entistä hyvää yhteistyötä.
Avun tarpeessa olevia tulee auttaa ketään 
syrjimättä ja jokaista arvostaen omana 
itsenään.
SPR Satakunnan piirin puheenjohtaja Marju 
Sjösten
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Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin 
yhteistyö osastossa sujuu. Porukal
la tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja 
varmasti myös keräystulosta. Puhalta
kaa siis yhteen hiileen ja tehkää Näl
käpäivästä osaston yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi 
aistia, miten voimaannuttava kokemus Näl-
käpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan 
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiä-
kin on koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, 
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin autta-
misen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua 
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei 
lannista Punaista Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää 
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodes-
ta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Il-
meisesti olemme parhaimmillamme, kun ei 
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luo-
vuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme pa-
rantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta 
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme 
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vas-
taanoton kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mut-
ta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta 
myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Va-
paaehtoistyö Suomessa -selvityksen mu-
kaan 38 % suomalaisista haluaisi osallistua 
vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäi-
siin mukaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista ha-
lukkaita oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdes-
sä huoli, ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan 
pyytämisen puutteesta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syys-
tä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime 
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selit-
tää luonnollisesti korona.  Mutta jo sitä en-
nen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa 
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa 
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

H
eljä Tilli
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää 
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin 
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suo-
raan keräystuloksessa. 

Tiesitkö? 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuon-
na suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suh-
teutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.  
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaa-
ehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin 
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaske-
rääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka 
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallis-
ta vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärek-
rytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vä-
hintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella li-
paskerääminen on todella suosittua. Peräti 
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mu-
kaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiris-
tä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien 
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja 
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös 
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien haluk-
kaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerää-
järekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan ke-
rääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista on-

kin näin toiminut viime vuosina. Koululai-
sia on kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, 
opiskelijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden 
järjestöjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista 
on vienyt kerääjämainoksia ilmoitustauluil-
le ja 10 % on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. 
Osaston Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsu-
nut 48 % osastoista ja 20 % on hyödyntänyt 
paikkakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 % 
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyn-
täneet myös muita somekanavia sekä muita 
paikallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin 
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada 
kerralla enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien var-
rella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa 
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtai-
nen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätar-
peenne on, sitä useamman ihmisen panosta 
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikai-
semmin keräämässä olleiden tarinat voivat 
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tie-
dä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan 
uudestaan keräämään.

S
uom

en Punainen R
isti
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa 
keräyslupatarroissa on tekstiviestilah
joitusnumeron lisäksi katastrofirahas
ton yleinen MobilePaynumero, joka 
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen 
älypuhelimella. Jos olette jo hankki
neet osastollenne oman MobilePaynu
meron, voitte liimata osastokohtaiset 
numerotarranne tuon yleisen numeron 
päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avul-
la voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia 
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviesti-
lahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitet-
tavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennes-
sä hankkia verkkokaupastamme pieniä lah-
joitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa 
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laa-
jempi lahjoitustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka 
lokakuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramis-
sa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostit-
se. Facebookissa kerääminen onnistuu par-
haiten Facebookin omalla keräystyökalulla. 
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevide-
ot Nälkäpäivän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä 
on kertynyt jo paljon kokemusta ja 
muutama asia toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia 
täytyy rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella 
hyvissä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla 
onnistuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska ku-
kaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. Mo-
bilePay oli helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.
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KESÄKUMIKAMPANJA  JA ANSIOMITALIANOMUKSET

Kesäkumikampanja 
tulee taas!

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. 
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultai-
sen ansiomitalin anomukset piireihin vuosit-
tain jo syyskuun 15. päivään mennessä ai-
emman 31.10. sijaan. Näin ansiomerk kien 

ja ansiomitalien hakuaika syksyllä on sama 
eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita 
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomus-
lomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suo
malaisten nuorten ja nuorten aikuis
ten kesää jo vuodesta 1995. Kampan
ja tukee kondomin helpompaa käyttöä, 
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä 
suojautumisesta sekä puhuu turvalli
semman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan ava-
si YleX-radiokanavan järjestämä perintei-
nen YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifesta-
rina 5.6.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallis-
tua Kesäkumikampanjaan alueellisessa toi-
minnassaan, tapahtumissa sekä kiertävässä 
työssä keskustelemalla ja tarjoamalla tie-
toa turvallisesta seksistä, jakamalla kesäku-
meja ja esitteitä sekä tekemällä aiheeseen 
liittyviä postauksia some-kanaville. Seksu-
aaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohja-
ta Kondomiajokortti-tuokioita, ja kesäkumin 
ojentamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus 
vinkata Kondomiajokortin teoriaosuudesta, 
jonka voi suorittaa visan muodossa nyt myös 
verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syö-
päjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kam-
panjointi on osa Suomen Punaisen Ristin te-
kemää terveyden edistämistyötä ja tukee 
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden 
edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagra
missa @kesakumivirallinen, Facebookissa 
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi

Lisätietoja
• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä
• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata 

Punaisen Ristin verkkokaupasta osaston 
tai piirin tunnuksella kirjautuneena

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet 
löytyvät RedNetistä

• Kaikessa toiminnassa tulee 
huomioida terveysturvallisuus: 
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat 
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.
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MMKVHANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ  

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi
Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistol-
la alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koor-
dinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saa-
nut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL 
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöy-
dässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten 
kohderyhmien huolen koronainfon saavutet-
tavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieli-
ryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestin-
tään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt ko-
ronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on 
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enem-
män yhteistyötä, selkeyttämään viestintää, 
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppi-
maan yhdessä. 

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille 
kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa ker-
rotaan hankkeen suunnitelmista ja etenemi-
sestä. Kuulemme myös mielellämme piirien 
jo hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja 

monikanavaiseen koronaviestintään. Punai-
sen Ristin piirien kautta voimme yhdessä le-
vittää entistä paremmin ja tehokkaammin 
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monika-
navaisen koronaviestinnän koordi-
nointi -hankkeessa on kaksi työnteki-
jää, hankekoordinaattori Marian Ismail 
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573 
8778 ) ja viestinnän asiantuntija ErikaEvely 
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi, 
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punai-
sen Ristin osastot osallistuvat 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 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elä-
mää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea 
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 
euron avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoin-
nin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo 
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alku
vuodesta  valtakunnallisen neuvon
nan paperittomuudessa tai sen uhan 
alla eläville ja heidän kanssaan toimi
ville. Neuvontaan voivat olla yhteydes
sä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, vi
ranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa 
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteydenottoihin vastaavat Varsinais
Suomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin 
työntekijät arkisin klo 1016 puheli
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp
viestillä. Tarvittaessa käytetään tulkki
ohjaajaa tai virallista puhelintulkkia. 
  
Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättö-
mien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saat-
taminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja 
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvom-
me asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oles-
kelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä 
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kar-
toitamme kuntien palveluja ja varmistamme 
niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelu-
jen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan 
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi va-
paaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaa-
ehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia 
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuu-
dessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi 
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaik-
ka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta 
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumi-
sen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulu-
paa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toi-
sissa oikeudellinen status voi olla häilyvä, 
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulu-
papäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n si-
sällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eni-
ten paperittomuutta kohdataan pääkaupun-
kiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapa-
uksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun 
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paik-
kakuntia ympäri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat 
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yh-
teiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällai-
sessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ih-
miskaupan uhriksi päätymiseen  kasvaa. 
Monet ovat entuudestaan traumatisoitunei-
ta ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä on-
gelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperhei-
tä, joiden tilanne on usein kestämätön. Las-
ten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seura-
ta, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi 
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäris-
tön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le-
poon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen neuvonta arkisin klo 10-16: 
puh. 040 6210706 (myös Whatsapp-viestit), 
s-posti paperittomat@punainenristi.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtu
ma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin va-
paaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlo-
pusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, 
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan val-
takunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, jo-
ka järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa 
Aulangolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikon-
lopun aikana pääset innostumaan, keskuste-
lemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulan-
gon kokous- ja kylpylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten 
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedo-
tusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/aut-
tajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisä-
tietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta, 
osallistumismaksuista syyskuun puoleen vä-
liin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma 
Punaisesta Rististä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan 
ilmoittautuminen avaamaan uudestaan alku-
vuodesta 2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brän-
dinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on 
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena 
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulko-
puolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työ-
välineet, joilla haluttu mielikuva voidaan 
saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme 
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uu-
distuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan lisää va-
paaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita 
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perus-
toimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaati-
on eri tasoja mukaan mahdollisimman laa-
jasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa. 
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, pii-
reiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-
paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii 
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerä-
tyn materiaalin pohjalta ehdotukset mieliku-
vasta ja visuaalisesta ilmeestä. 
 

Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat 
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodel-
ta 2014. Uudistuksen myötä niin työnteki-
jöille kuin vapaaehtoisillekin saadaan nyky-
aikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden 
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen 
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toi-
mia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajal-
le vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppa-
neille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankinta-
johtaja Sirpa Solehmainen ja projektipääl-
likkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja 
Tummunki. 
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VERKKOKAUPPA

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maa-
liskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokaup-
pa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta 
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillis-
tä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun 
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa 
keskustoimiston puolella projektia vetänyt 
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain jär-
jestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät 
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit. 
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tun-
nuksilla näkee kaikista tuotteista edullisem-
mat jälleenmyyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastam-
me ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää 
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme 
Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-

sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyöka-
lut mahdollistavat monenlaisia uusia toi-
mintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella 
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös 
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiit-
tanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannat-
taa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena 
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi teh-
dä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa 
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen. 
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osas-
tojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, lai-
ta vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

Korkeakouluharjoittelu Punaisen 
Ristin Satakunnan piirissä 
Tulin toukokuussa Punaisen Ristin 
Satakunnan piiriin tekemään 
maisterivaiheen opintoihini kuuluvan, 
kolmen kuukauden mittaisen 
työharjoittelun. Opiskelen pääaineenani 
sosiologiaa, ja mahdollisten 
harjoittelupaikkojen skaala on valtava. 
Meitä sosiologian opiskelijoita on ollut 
harjoittelussa niin valtiolla, kunnilla, 
yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin. 
Ikuisena taivaanrannanmaalarina minulle 
oli tärkeää löytää paikka, missä voi todella 
kokea tekevänsä merkityksellistä työtä. 
Järjestökenttä houkutteli. 
Olin jo pitkään harkinnut lähteväni 
vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin, 
mutta sopivaa hetkeä elämässä ei ollut 
tullut. Mahdollista harjoittelupaikkaa 
miettiessäni Punainen Risti nousi arvoiltaan 
ja toimintakentiltään ylitse muiden 
järjestöjen, ja päätin hakea Satakunnan 
piirille harjoitteluun.
Harjoittelu on antanut minulle mitä 
kattavimman kokemuksen Punaisen 
Ristin toiminnasta sekä järjestötyön 
merkityksestä yhteiskunnassamme. 
Harjoittelu ylitti odotukseni 
monipuolisuudellaan. Kuluneen kesän 
aikana olen päässyt tutustumaan 
niin piirin jatkuvaan toimintaan kuin 
erinäisiin ajankohtaisiin hankkeisiin ja 
kampanjoihinkin. Muutamia työtehtäviä 
mainitakseni olen päässyt mukaan 
vierailemaan osastoihin ympäri 
Satakunnan, tekemään someviestintää, 
osallistumaan palavereihin, sekä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan Ruokaa 
& Kohtaamisia hanketta sekä monikielistä 
rokotusinfokampanjaa. Pääsin kehittämään 
tutkimusosaamistani suunnittelemalla, 
toteuttamalla ja raportoimalla 
loppukyselyitä erinäisissä Punaisen Ristin 
hankkeissa. Opinpa kesän aikana myös 
peruuttamaan peräkärryn parkkiin! 
Kulunut kesä on ollut minulle erittäin 
antoisa ja kallisarvoinen kokemus. 
Siitä saan kiittää piiritoimiston väkeä, 
sekä kaikkia teitä vapaaehtoisia, joiden 
kanssa olen harjoitteluni aikana saanut 
työskennellä ja jotka olen saanut tavata. 

Harjoittelu varusti minut hyvin tulevaa 
työelämää varten, näillä eväillä on hyvä 
aloittaa viimeinen lukukauteni yliopistossa. 
Hyvää tulevaa syksyä toivottaen 
Susanna 
Kirjoittanut: Susanna Meusel, sosiologian 
maisteriopiskelija, Turun yliopisto

SuomiAreena
Punainen Risti oli tänäkin kesänä 
mukana SuomiAreenassa. Järjestimme 
paneelikeskustelun otsikolla: kuka selviää 
koronasta. 
Paneeliin oli kutsuttu asiantuntijoiksi 
emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen, Rauman 
kaupungin aikuis- ja perhetyön johtaja 
Saila Hohtari, Tampereen yliopiston 
sosiaalityön apulaisprofessori Riikka 
Korkiamäki sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
päällikkö Anne-Mari Hakuni Punaisen Ristin 
Satakunnan piiristä. Keskustelun veti 
viestinnän asiantuntija Noora Kero.
Kukaan ei tiedä, kauanko koronatilanne 
vielä kestää ja monien voimavarat 
alkavat olla lopussa. Paneelikeskustelussa 
pohdeimme, mikä on yksilön oma rooli 
selviytymisessä, entä yhteisön, kunnan tai 
järjestöjen.

 SATAKUNNAN PIIRI 
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SPR Punkalaitumen osasto juhli 
70-vuotista taivaltaan
Punkalaitumen osasto juhli 70-vuotista 
taivaltaan heinäkuun 28.päivänä 
talonpoikaismuseo Yli-Kirralla. Varsinainen 
juhlavuosi oli tietenkin viime vuonna 
kuten useimpien muidenkin osastojen. 
Suuri osa Suomen Punaisen Ristin 
osastoista perustettiin vuonna 1950, 
kun Mannerheimin lastensuojeluliiton 
ja Punaisen Ristin läheinen yhteistyö 
päättyi. Siihen asti Punaisen Ristin työ 
kanavoitiin Mannerheim-liiton osastojen 
kautta. Samana vuonna Mannerheimin 
lastensuojeluliitto alkoi vuorostaan perustaa 
piirejä.
Osaston juhla oli samalla lastenjuhla. 
Osasto järjesti lapsille mm. ongintaa, Nalle-
sairaalan ja musiikkileikkituokion. 

Punkalaitumen osaston puheenjohtaja 
Tuula Vatanen (toinen vas.) ja sihteeri 
Terttu Routsi ottavat vastaan Huittisten 
osaston onnittelut Hellevi Rekolalta ja Päivi 
Keinoselta.

                                   
Lapsille ongintaa 

Huomionosoitusten anominen 
syyskuussa
Ansiomitalianomukset käsitellään 
piirihallituksessa kerran vuodessa. 
Osaston hallitus toimittaa ehdotukset 
piiritoimistoon 15. syyskuuta mennessä. 
Piirihallitus käsittelee hakemukset lokakuun 
kokouksessaan. Tämän jälkeen piiri 
toimittaa ansiomitaliehdotukset edelleen 
SPR keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
käsittelee anomukset kokouksessaan 
tammikuussa, minkä jälkeen 
sisäasiainministeriö vie asian presidentin 
esittelyyn.
Ansiomerkkianomukset käsitellään 
piirihallituksessa kahdesti vuodessa. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset 
piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 
15. syyskuuta mennessä. Satakunnan 
piirihallitus käsittelee ne kokouksissaan.
Tässä joitain huomioitavia seikkoja 
lomakkeen täyttämiseen:
Ehdotettava huomionosoitus: Huomaa, 
että mikäli henkilölle haetaan pronssista 
tai hopeista ansiomitalia eikä hänelle ole 
aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, on 
ansiomerkin kanto-oikeutta mahdollista 
hakea tässä yhteydessä.
Saajan syntymäaika: Tieto on 
pakollinen. Syntymäaika on tärkeä 
yksilöintitieto, jotta voimme tallentaa 
tiedon myönnetystä huomionosoituksesta 
asiakastietojärjestelmään varmasti oikealle 
henkilölle.
Toiminut aktiivisesti vuodesta: vuosi, 
mistä lähtien on toiminut Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena. Tieto on pakollinen, 
sillä monen huomionosoituksen 
myöntämisperusteena on tietty määrä 
vuosia vapaaehtoistoiminnassa.
Luottamustehtävät Punaisen Ristin eri 
järjestötasoilla ja toimintavuodet: tähän 
luotellaan kaikki luottamustehtävät 
Punaisessa Ristissä ja ehdottomasti myös 
aloitus- ja päättymisvuodet.
Muu toiminta ja ansiot Punaisessa Ristissä 
ja toimintavuodet: tähän luetellaan kaikki 
vapaaehtoistoiminta, mitä henkilö on 
tähän mennessä Punaisessa Ristissä tehnyt 
ja ehdottomasti myös aloitusvuodet. 
Mikäli henkilö on lopettanut jonkin 
toimintamuodon, myös päättymisvuosi on 
merkittävä.

JÄRJESTÖTOIMINTAAJANKOHTAISTA JA UUTISIA

 SATAKUNNAN PIIRI 
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Ansiomitaliohjeen ja anomuslomakepohjan 
saat Rednetin osastotoimistosta 
tai pyytämällä sen piiritoimistosta, 
järjestösihteeri Paula Hellgreniltä, puh. 040 
125 0210.

Toiminnantarkastajien koulutus
SPR:n osastojen toiminnantarkastajien 
tehtävä on tärkeä vapaaehtoistehtävä. 
Keskustoimisto tarjoaa kaksiosaisen 
koulutuksen toiminnantarkastajille 
syyskuussa TEAMS-etäyhteydellä.
tiistaina 21.9.2021 klo 17.00 – 19.30 ja
keskiviikkona 22.9.2021 klo 17.00 – 19.30
Koulutuksessa tulevat tutuksi SPR:n 
osastojen toiminta, taloutta ohjaavat 
säädökset ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät 
hallinnon ja talouden ohjeet. Koulutuksessa 
perehdytään mm. siihen miksi toimintaa 
tarkastetaan, toiminnantarkastajan rooliin, 
tarkastuksen sisältöön ja siihen liittyvien 
raporttien laadintaan ja tukitoimiin.
Koulutukseen voi osallistua kaikki Punaisen 
Ristin osastojen toiminnantarkastajat. 
Tulevaisuuden tavoitteena on ns. 
alueellinen toiminnantarkastus, jolloin 
yhdellä toiminnantarkastajalle voisi olla 
useampi kuin yksi osasto tarkastettavana.
Ilmoittautuminen lyyti-linkin kautta 
koulutukseen osa 1. 21.9.2021 
https://www.lyyti.in/Alueellisten_
toiminnantarkastajien_koulutus_3170
Ilmoittautuminen lyyti-linkin kautta 
koulutukseen osa 2. 22.9.2021 
https://www.lyyti.in/Alueellisten_
toiminnantarkastajien_koulutus_
osa_2_9488

Ensihuollon ja henkisen tuen 
jatkokurssit
Aika: 17.9.2021 klo 18.00 EEC- teltan 
pystytysharjoitus
18.9.2021 klo 9.00 -18.00 jatkokurssit 
Kurssipaikka: Koivuniemen leirikeskus, 
Anttoorantie 590, 28900 Pori.
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu 
ensihuollon tai henkisen tuen peruskurssin 
suorittaneille henkilöille.
Kurssin sisältö: Kurssi on 
harjoituspainotteinen, varaudu myös ulkona 
olemiseen. Osallistuja syventää kurssilla 
hälytystehtävillä toimimisen taitoja sekä 
laajentaa ensihuolto- ja henkisen tuen 
tehtävien ymmärtämistä. Kurssi toimii 
johdantona ryhmänjohtamiseen.
Kouluttajat: Kurssin pääkouluttajina 
toimivat valmiuskouluttajat Anja Tunturi ja 
Sirpa Tamminen.
Kustannukset: Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen
Ilmoittautumiset: lyytilinkin kautta 
5.9.2021 mennessä https://www.lyyti.in/
ensihuolto_hetu_syksy2021

Nälkäpäivä keräys
Vielä on aikaa suunnitella ja valmistella 
Nälkäpäivä keräystä, viime vuonna 
lähdimme keräykseen vahvasti Korona-
rajoitusten alla. Se näkyi tietysti meidän 
kerääjämäärässä, mutta onnistuimme silti 
hyvin kokonaisuudessaan säilyttämään 
asemamme suomenkielisten piirien 
kärjessä. 
Satakunnan piirin tulos olin: 73 000 €, joka 
oli 20 % pienempi kuin 2019. Vastaavasti 
meillä oli kerääjiä n: 23% vähemmän kuin 
2019. 
Yhä korona rajoitukset ovat osittain 
voimassa, mutta rokotukset ovat auttaneet 
tämän hetken tilanteeseen ja samalla 
tavalla ei liikkumisrajoituksia ole enää 
voimassa. Toivonkin että nyt jälleen kaikki 
osastot olisivat mukana keräyksessä ja 
haastettaisiin mukaan uusia kerääjiä, sekä 
lähestyttäisiin jälleen kouluja ja yrityksiä.
Viimevuonna uutena keräystapana 
kokeilimme muutamissa kaupoissa 
Nälkäpäivä-leivän myyntiä kaupan 

JÄRJESTÖTOIMINTA ENSIAPU JA VALMIUSTOIMINTA

 SATAKUNNAN PIIRI 
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kassan kautta. Nämä kokeilut onnistuivat 
erinomaisesti ja tätä kannattaa ottaa 
käyttöön laajemminkin.
Toimintamalli on siis sellainen että edelleen 
SPR osasto tilaa leivät kauppaan. Tulee 
kauppaan mukaan laittamaan leivät 
esille ja meidän kerääjät ovat  mukana 
leivän myynnissä ja saavat myös pitää 
esillä keräyslipasta. Eli aivan samoin kuin 
oltaisiin siellä käytävällä kassojen takana 
myymässä. Asiakas maksaa leivän sitten 
kassalle. Leivän myyntipistehän voi jäädä 
myös esille kun meidän kerääjä poistuu 
paikalta. Mutta keräyslipasta ei jätetä 
pöydälle ilman kerääjää. Kauppias tilittää 
leivät SPR Satakunnan piirin keräystilille 
osaston viitteellä. Tai voimme tehdä 
myös leivistä laskun kaupalle, kauppiaan 
ilmoittaman leipämäärän mukaan!
SPR Satakunnan piiri maksaa leipälaskun. 
Kauppias tarvitsee viivakoodi mallin 
etukäteen, voidakseen ohjelmoida kassat. 
Leipä menee kassaan välitysmyyntinä ja 
kauppa tilittää lyhentämättömänä 4 € / 
leipä. Osastolta ei laskuteta kaupan kautta 
myytyjä leipiä. 
Nyt jos tuntuu että teidänkin alueella voisi 
löytyä hyvä myyntipiste kaupan sisältä, niin 
nopeasti ja rohkeasti yhteys kauppiaaseen. 
Jos asia kiinnostaa niin ottakaa yhteyttä, 
niin keskustellaan lisää. Voin myös tehdä 
soiton kauppiaalle jos näin haluatte.
Lisätiedustelut Karilta p. 0400 322191 tai 
kari.petaja@punainenristi.fi

MONIKULTTUURINENTOIMINTA

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTAENSIAPU JA VALMIUSTOIMINTA ENSIAPU JA VALMIUSTOIMINTA

HETUfoorumit 
(Henkisen tuen hälytysryhmien alueelliset 
tapaamiset)
Tapaamisessa käydään lävitse 
ajankohtaiset asiat ja suunnitellaan 
syksyn/vuoden 2022 toimintaa.
28.9. klo 17.30-19.00 Keski-Satakunnan 
ryhmä / Piiritoimisto, Pohjoispuisto 2
29.9. klo 17.30-19.00 Pohjois-Satakunnan 
ryhmä / Sydäntupa, Keskuskatu 32 
Kankaanpää
5.10. klo 17.30-19.00 Sastamalan seudun 
ryhmä / Ystäväpirtti, Puistokatu 18, 
Sastamala
6.10. klo 17.30-19.00 Rauman seudun 
ryhmä / Pikku-Jumbo, Valtakatu 10, 
Rauma
Ilmoittautumiset viikkoa ennen tapaamista 
omalle ryhmänvetäjälle. 

Porissa järjestettiin kesäkuussa 
koronarokotuskampanja eri kielillä
Punaisen Ristin Satakunnan piiri, Punaisen 
Ristin keskustoimiston koordinoima  
järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen 
koronaviestinnän koordinointi -hanke. 
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ja 
Porin kaupungin perusturva järjestivät 
kesäkuussa kolmipäiväisen kampanjan, 
jossa vapaaehtoiset jakoivat tietoa 
koronasta ja koronarokotuksista eri 
kielillä. Vapaaehtoiset saivat ennen 
tehtäviään perehdytyksen, jossa käytiin 
läpi mm. rokotusten turvallisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä sekä Porin perusturvan 
rokotuskäytäntöjä.
Monikielinen koronarokotusinfopiste 
sijaitsi Porissa osoitteessa 
Pohjoispuisto 3 ja oli avoinna klo 14-
18. Infopisteestä sai tulla kysymään 
koronasta ja koronarokotuksesta, 
pystyi varaamaan rokotusajan. Jos 
henkilö oli rokotusvuorossa ja hän sai 
opastusta rokotukseen menemisestä 
ja sen käytännöistä. Infopisteeseen oli 
mahdollista soittaa ja myös lähettää 
viestiä. Info oli suunnattu pääasiallisesti 
jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvalle väestölle.

 SATAKUNNAN PIIRI 
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MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Kampanjaan osallistui 11 vapaaehtoista, 
jotka puhuivat 12 eri kieltä (suomi, 
englanti, venäjä, arabia, ruotsi, kiina, 
somali, kurdi, persia, slovakki, tšekki 
ja swahili) Vapaaehtoistunteja tehtiin 
yhteensä 118. Lisäksi kampanja päivinä 
käytössä oli Punaisen Ristin 2 työntekijän 
ja 1 harjoittelijan työaikaa vapaaehtoisten 
ohjaukseen ja tukena toimimiseen 
yhteensä 45 tuntia. Rokotusaikoja varattiin 
kampanjan kautta 3 päivän aikana noin 
10. Vaikuttamistyötä ihmisten keskuudessa 
tehtiin runsaasti. Kontaktien määrää 
on vaikea arvioida, mutta jokainen 
vapaaehtoinen kertoi keskustelleensa 
keskimäärin noin 5 henkilön kanssa. 
Vapaaehtoiset toivat myös runsaasti 
näkyvyyttä liikkuessaan kaupungilla 
Punaisen Ristin liiveissä. 
Vapaaehtoiset päivystivät puhelinta, 
varasivat rokotusaikoja, mutta myös 
jalkautuivat Porin keskustaan ja lähialueille 
keskustelemaan ihmisten kanssa. He 
kontaktoivat päivien aikana myös omaa 
lähipiiriään, ystäviään ja verkostojaan sekä 
jakoivat tietoa niin Punaisen Ristin kuin 
omilla sosiaalisen median kanavillaankin. 
Monilla maahan muuttaneilla saattaa 
olla korkea kynnys varata aikaa itse, 
koska moni jännittää suomen kielen 
puhumista puhelimessa ja sitä ymmärtääkö 
puhelimen toisessa päässä oleva heitä tai 
ymmärtävätkö he mitä heille puhelimessa 
sanotaan. Kommunikointi puhelimessa on 
vain vähän kieltä osaavalle huomattavasti 
vaikeampaa kuin esim. kasvotusten, sillä 
puhelimessa puhuessa kommunikoinnista 
uupuu eleet, ilmeet ja ymmärtämistä 
helpottavat suun liikkeet. Pelkkä 
pankkitunnuksilla tunnistautuminenkin 
saattaa asettaa monelle korkean kynnyksen 
toimia itse netissä. Tekstiviestin sisältöä voi 
olla hankala ymmärtää ja vaikeaselkoista 
tekstiä sisältävä viesti saatetaan joko 
ohittaa tai poistaa kokonaan. 
Koronasta jaetaan paljon uutisia ja 
tietoa suomeksi, mutta tämän tiedon 
ulkopuolelle voi jäädä, jos ei kielitaito 
ole riittävä. Kampanjan aikana 
havaitsimme, että tietämättömyyttä 
esiintyy yllättävänkin paljon. Moni haluaisi 
rokotuksen, muttei ole osannut varata 
aikaa tai ei ole tiennyt, milloin itse on 
rokotusvuorossa. Kysymyksiä tuli myös 
koronatestiin menemisestä, testitodistuksen 

hankkimisesta ulkomaan matkaa varten 
ja jopa rokottamisen maksullisuudesta 
oli jollain ollut epävarmuutta. Kampanjan 
aikana havaittiin myös, että pelkoa ja 
ennakkoluuloja rokotuksen turvallisuutta 
kohtaan on edelleen paljon. Myös 
epäselvyyttä siitä, voiko rokotuksen saada 
ilman henkilötunnusta tai kotikuntaa ilmeni 
jonkin verran. 
Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit 
tarjota apuasi alueellasi asuville 
maahan muuttaneille koronarokotuksen 
varaamisessa ja ohjaamisessa 
rokotuspaikalla. Muistathan kuitenkin, 
että rokotuksen ottaminen on jokaiselle 
vapaaehtoista. 

Infossa vapaaehtoiset vapaaehtoiset Marju 
ja Tatyana avustivat maahan muuttaneita 
mm. varaamaan aikaa rokotukseen. 

Kampanjaan osallistui yhteensä 11 
vapaaehtoista, jotka puhuivat 12 eri kieltä. 
Kuvassa mukana Paula, Emily, Rayan, 
Osman, Marju, Tatyana ja Susanna. 
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Nuoret hakevat apua verkosta
Kesä on ollut kiireistä aikaa Sekasin 
-chatissa ja ruuhka linjoilla jatkuu. 
Kesä-heinäkuussa chattiin tuli 25 000 
yhteydenottoa nuorilta. Nuoret ovat 
jonottaneet viikonloppuna jopa 5h ja 
koulujen alku sekä jatkuva koronakurimus 
näyttää mietityttävän monia. Niinpä 
tarvitsemme nyt kaikkia, jotta nuoret 
eivät jää yksin. Sekasin-chat on MIELI 
ry:n ja Punaisen Ristin koordinoima ja 
yli 60 toimijaorganisaation toteuttama 
keskustelualusta verkossa. Turvallisia 
aikuisia tarvitaan lisää linjoille ja toimintaan 
kaivataan lisää vapaaehtoisia, aikuisia 
keskustelijoita (+23v.). Kaikki mukaan 
haluavat haastatellaan ja mukaan lähteville 
tarjotaan maksuton koulutus sekä 
työnohjaus. 
Sekasinissa pääset kokemaan aitoa 
kohtaamista verkossa ja monet 
vapaaehtoiset ovat kuvanneet verkossa 
olevaa yhteisöllisyyttä käsinkosketeltavaksi. 
Lähde siis rohkeasti mukaan ja kysy lisää 
Ninalta (nina.fisk@redcross.fi tai 040 
1429298)!
Jokainen on joskus sekasin.

Ympäri käydään ja yhteen tullaa...
Puolen vuoden tauon jälkeen löysin itseni 
jälleen piiritoimistolta. Työskentelen siis 
piirissä järjestökehittäjänä (nuoriso- 
ja järjestötoiminta) ajalla 1.8.-
31.12.21 ja pääsääntöisesti nuorten 
ystävätoiminnan, päihdetyön sekä 
kansainvälisyyskasvatuksen merkeissä.
Minut tavoittaa tutuilla 
yhteystiedoilla: 040 
1429298, nina.fisk@
redcross.fi
Mukavaa päästä taas 
kanssanne tekemään 
mahtavia juttuja. 
Nähdään ja kuullaan! 

NUORISOTOIMINTA

Ruokaa, kohtaamisia ja 
vuokraviljelyä Raumalla
Osana Ruokaa & kohtaamisia -hanketta 
Rauman Äyhönjärveltä vuokrattiin keväällä 
2021 viljelypalsta, jolle kaikki hankkeessa 
mukana olleet saivat mennä osallistumaan 
viljelypalstan töihin. 
Palstalle hankittiin etukäteen viljelyn 
aloittamiseen tarvittavia välineitä, 
ja asiakkaat ja vapaaehtoiset ovat 
myöhemmin kartuttaneet välinevarastoaan 
tarpeellisilla työkaluilla ja välineillä. 
Palstalle hankittiin myös istutettavaa, 
muun muassa perunaa, sipulia ja erilaisia 
yrttejä. Toukokuussa ensimmäiset 
innokkaat pääsivät jo aloittamaan palstan 
kevättöitä. 
Osallistujista muodostui kesän myötä 
aktiivisesti palstalla käyvä ryhmä, joka 
on muokannut kovettuneesta maasta 
viljelykelpoisen palstan ja istuttanut sen 
täyteen erilaista viljeltävää. Ryhmä on 
käynyt palstalla aktiivisesti hoitamassa 
istutuksia ja muokkaamassa palstaa. 
Ahkera työ on tuottanut tulosta, ja 
ensimmäistä satoakin on jo saatu. Maasta 
on nostettu ainakin sipulia ja porkkanaa. 
Tilliäkin on palstalta saatu, ja lehtisalaatti 
kasvaa nopeammin kuin sitä ehtii kerätä. 
Työt palstalla jatkuvat vielä, toivotaan 
loppukesästä antoisaa niin viljelytöiden 
kuin sadonkin puolesta!

RUOKAA JA KOHTAAMISIA
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Omaishoidon tukitoiminnan 
kuulumisia
Järjestimme jokavuotisen omaishoitajien 
virkistysleirin sijaan heinäkuussa neljä 
omaishoitajien ja hoidettavien kesäpäivää. 
Tarjosimme omaishoitajille ja hoidettaville 
Pastuskerin helteessä maailman parasta 
ruokaa, mukavaa ohjelmaa ja tietysti 
saunomista ja uimista. Saimme paljon 
kiitosta ko. päivistä ja niitä toivottiin 
jatkossakin. Erityisesti hoidettavien 
mukanaolo oli kiitoksen aiheena.
Toivotaan, että jatkossa pystymme 
tarjoamaan näitä hetken hengähdyksiä 
omaishoitoperheille joko leirimuotoisina 
tai sitten yksittäisinä kesäpäivinä. Ja ilman 
koronan pelkoa.
Lämmin kiitos leirivapaaehtoisille!

Tulevaa
Mikäli koronatilanne sallii, pyrimme 
aloittamaan omaishoidon tukitoiminnan 
vertaisryhmät syyskuussa. Katso lisää 
Rednetistä: https://rednet.punainenristi.fi/
node/2941
Omaishoitajien hyvinvointipäiviä on tulossa 
seuraavasti: 8.10.2021 virkistyshotelli Yyteri 
(yksipäiväinen)
25.-26.11.2021 virkistyshotelli Yyteri 
(kaksipäiväinen)
Mikäli tiedätte omaishoitajia, jotka olisivat 
virkistyksen tarpeessa niin vinkatkaa ko. 
päivistä.
Mukavaa syksyn alkua ja ollaan yhteydessä 
terkuin Eeva-Liisa  p.040 8610 748

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan koulutukset ja 
tapahtumat
- - 26.8. klo 13-16 Säkylä, lähikoulutus 
ystävätoiminnan peruskurssi ja 
kertaluonteinen ystävätoiminta
- - 1.9. klo 17-20.30 Huittinen, lähikoulutus/
ystävätoiminnan peruskurssi ja 
kertaluonteinen ystävätoiminta
- - 4.9. klo 10-13 Rauma, lähikoulutus/
ystävätoiminnan peruskurssi ja 
kertaluonteinen ystävätoiminta
- - 8.9. klo 17-20.30 Kokemäki, lähikoulutus 
ystävätoiminnan peruskurssi ja 
kertaluonteinen ystävätoiminta
- - 11.9. Helsinki, ystävävälittäjien 
koulutuspäivä / etäkoulutus
- - 16.9. klo 17-20.30 Pomarkku, lähikoulutus/
ystävätoiminnan peruskurssi + 
kertaluonteinen ystävätoiminta
- - 1.10 koko päivän, ystävätoiminnan 
syysretki / FAZER vierailukeskus
- - 9.11. Jämijärvi, ystävätoim. aluefoorumi
- - 11.11. Pori, ystävätoiminnan aluefoorumi
- - 15.11. Rauma, ystävätoim. aluefoorumi
- - 18.11. Sastamala, ystävätoim.aluefoorumi
Mikäli osastonne kaipaa ystäväkurssia olkaa 
yhteydessä Anne-Mariin tai Eeva-Liisaan.

Terveyspistevapaaehtoisten 
tapaaminen
Terveyspisteiden vapaaehtoisille 
järjestetään tapaaminen 8.9. klo 16.00-
18.30 
Käymme lävitse ajankohtaisia asioita, 
suunnittelemme syksyn/vuoden 2022 
toimintaa. Lisäksi illan aiheena on - 
Luonnosta inspiraatiota toimintaan.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.9. 
piiritoimistoon p. 040 1680521 tai 
satakunta@punainenristi.fi
Tervetuloa mukaan! 
Olkaahan yhteydessä 
terkuin Anne-Mari   p. 040 7607141

TERVEYSPISTETOIMINTA
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TERVEYSPISTETOIMINTA

Miten Sinä jaksat webinaarisarja 
jatkuu
Satakunnan piirin terveyspisteet ja Kanttia 
lisää hanke on toteuttanut jo viime 
keväänä Satakunnan Sydän piirin Kiertävän 
sydän neuvola-hankkeen kanssa - Miten 
Sinä jaksat webinaarisarjan luentoja. 
Kolme etäluentoa toteutettiin kevään/
kesän aikana seuraavilla teemoilla: uni ja 
mielenhyvinvointi, vertaistuki ja henkinen 
hyvinvointi sekä omat voimavarani. 
Nämä luennot on tarkoitettu kaikille 
teemoista kiinnostuneille. Jatkamme myös 

syksyllä yhteistyötä toteuttamalla kolme 
etäluentoa seuraavasti:
• 23.9 klo 15.00-16.00  Miksi juuri 
minä lähtisin vapaaehtoistoimintaan – 
vapaaehtoistoiminnanhyvinvointivaikutukset
• 28.10. klo 15.00-16.00 Sepelvaltimotaudin 
ennaltaehkäisy
• 25.11. klo 15.00-16.00 Ei marraskuussa 
tarvitse masentaa!
Ilmoittautuminen kahta vuorokautta ennen 
luentoa piiritoimistoon. Ilmoittautuneet 
saavat linkin, jonka kautta pääsee luennolle 
osallistumaan. TERVETULOA kuulolle!

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

toiminnanjohtaja,                                 
Paula Ilén, p. 040 563 0118

järjestökehittäjä - ensiapu ja terveyden 
edistäminen, Tiina Hiidenoja-Sirén,               
p. 040 065 1105

järjestökehittäjä - maahanmuutto, 
pakolaistyö, monikulttuurisuus,            
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244

järjestökehittäjä - nuoriso- ja 
järjestötoiminta, Nina Fisk, p.040 142 9298

järjestökehittäjä - nuoriso- ja 
järjestötoiminta, Mia Vettenranta, p. 050 
305 5467(äitiyslomalla 28.11.2019 alkaen)

järjestösihteeri, Paula Hellgrén,                 
p. 040 125 0210

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

PIIRITOIMISTO
Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori 
p. 040 168 0521 (arkisin klo 9.00-15.00)
sähköposti: satakunta@punainenristi.fi
kotisivut: satakunta.punainenristi.fi

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 0400 112 113 (arkisin klo 9.00-
16.00). Avoinna sopimuksen mukaan
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, p. 040 1285976 

KONTTI
Paanakedonkatu 20, 28100 Pori
Avoinna: ma-pe 9.00-19.00, la 9.00-17.00, 
su 10.00-16.00
Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148
Kontti-päällikkö, Nina Tuli, 040 025 7854
työllistämisen projektipäällikkö Pirjo 
Katajamäki, 040 844 8945

YHTEYSTIETOJA

WWWsivut: satakunta.punainenristi.fi            Twitter: @SPRsatakunta
Instagram: punainen_risti_satakunta             Facebook: Punainen Risti Satakunnan piiri          
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SATAKUNNAN PIIRI  TAPAHTUMAKALENTERI

PVÄ TAPAHTUMA    PAIKKA 
SYYSKUU 
1.9. Näpä-info     Kokemäki   
1.9. Ystäväkurssi     Huittinen 
2.9. EA-rj tapaaminen (teams-lähi) 
4.9. Ystäväkurssi     Rauma 
8.9. Ystäväkurssi     Kokemäki 
11.9. Piirihallituksen ja valiokuntien seminaaripäivä  Ikaalinen 
11.9. Ystävävälittäjien seminaari    valtakunnallinen 
16.9. Ystäväkurssi     Pomarkku 
16.-19.9.  Ensivastekouluttajien kouluttajakoulutus   valtakunnallinen 
17.-19.9. Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus   valtakunnallinen 
17.-18.9. Ensihuollon- ja Henkisentuen jatkokurssi   Pastuskeri 
18.-19.9. Ensiauttajien harjoitusviikonloppu   valtakunnallinen 
21.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (etänä-lähi) 
22.9. EA-ryhmien luento (teams) 
23.-25.9. Nälkäpäivä     valtakunnallinen 
27.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (etänä-lähi) 
28.9. HEA-foorumi 
29.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (etänä-lähi) 
29.9. HEA-foorumi 
30.9. NäPä verkkokoulutus    valtakunnallinen 
 
LOKAKUU 
1.–2.10.       Kokonaisturvallisuus 2021 –messut,    Tampere 
1.10. Ystävätoimijoiden Fazer-vierailukeskus   Satakunta/Hki 
2.10 Maastoetsinnän yhteistoiminta harjoitus   Pomarkku/Isojärvi 
5.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (etänä-lähi) 
5.10. HEA-foorumi 
6.10. HEA-foorumi 
8.10. Omaishoitajien hyvinvointipäivä   Yyteri 
9.-10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (etänä-lähi)  Harjavalta/Pori 
9.10. EA – HETU – Ensihuolto Yhteisharjoitus   Pori 
12.10. EA-ryhmien luento (teams) 
14.10. Vapepa maakuntatoimikunnan kokous   etänä/ Pori 
16.10. Maailman elvytyspäivä   
18.10. Aluekokous osastojen vapaaehtoisille     
19.10. Aluekokous osastojen vapaaehtoisille  
19.10. NäPä verkkokoulutus    valtakunnallinen 
19.-24.10. Ryhmänjohtajakurssi    Nynäs 
20.10. Piirihallitus 
20.10. Aluekokous osastojen vapaaehtoisille     
21.10. Aluekokous osastojen vapaaehtoisille  
30.-31.10 Kouluttajakoulutus välineosa   valtakunnallinen 
 
MARRASKUU 
5.-6.11 Vapepa-foorumi    valtakunnallinen  
8.-14.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko   valtakunnallinen 
9.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Jämijärvi 
11.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Pori 
15.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Rauma 
18.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Vammala 
20.11. Osaamisen varmistaminen, ryhmien tapaaminen (piirin järjestämä) Satakunta 
20.-21.11. Kouluttajakoulutuksen sisältöosat   valtakunnallinen 
21.-28.11. Omaishoitajien viikko    valtakunnallinen 
23.11. NäPä verkkokoulutus    valtakunnallinen 
25.-26.11. Omaishoitajien hyvinvointipäivät   Yyteri 
26.-28.11 VAK – täydennys    Nynäs 
 
JOULUKUU 
1.12. Maailman AIDS päivä    valtakunnallinen 
1.12. Osastofoorumi    teams 
8.12. Piirihallitus 
16.12. EA-ryhmien luento (teams) 
 
Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin nettisivuilta satakunta.punainenristi.fi  
ja vapepan koulutuksista vapepa.fi 


