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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 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

Hyvää joulumieltä 20 vuotta Merkittävä juhlavuosi alkaa pian

Tärkeä ja koskettava sanoma sekä yhdessä te-
keminen ovat olleet olennaisia tekijöitä Hyvä 
joulumieli -keräysten onnistumisessa. Vähäva-
raisten lapsiperheiden tilanne on ollut keskiös-
sä alusta asti. Viesti on saanut erityisesti yri-
tykset mukaan lahjoittamaan ja varmistamaan 
hyvän joulumielen paitsi tuhansille perheille 
myös omille asiakkailleen ja työntekijöilleen. 

Kun keräys toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1997, jaettiin 2 000 ruokalahjakorttia. 
Tänä vuonna jaetaan huimat 30 000 lahjakort-
tia, ja tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa eu-
roa! Tämä on mahdollista ainoastaan saumat-
tomalla yhteistyöllä ihan joka tasolla.

Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Yleisradio ovat onnistuneet 
luomaan yhdessä keräyksen, joka tunnetaan, 
joka näkyy ja jolla on vaikuttavuutta. Itse lah-
jakortin voi lunastaa niin Keskon, S-ryhmän 
kuin Lidlinkin liikkeissä. 

Kuntien sosiaalitoimi ja seurakunnat ovat apu-
na perheiden etsimisessä, mutta ilman järjes-
töjen sitoutuneita vapaaehtoisia ei lahjakort-
teja saataisi perille oikeille perheille oikeaan 
aikaan kaikkialla Suomessa. Kiitos kaikille vuo-
sien varrella mukana olleille!

Jatketaan hyvää työtä ja annetaan joulumielen 
lämmittää mieltämme myös tulevana jouluna.

Anna Laurinsilta
Varainhankintapäällikkö

Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Sama-
na vuonna Suomen Punainen Risti täyttää 140 
vuotta. Järjestömme oli parhaassa keski-iäs-
sään, kun Suomi itsenäistyi ja se oli mukana ra-
kentamassa yhtenäistä Suomea itsenäisyyden 
ensimmäisinä vaikeina vuosina. Sen jälkeen 
olemme kyenneet vastaamaan yhteiskunnan 
tarpeisiin vuosikymmen toisen perään. 

Punaisen Ristin ja Suomen tiet ovat kohdan-
neet usein juuri silloin, kun avun tarve on ol-
lut suurimmillaan. Harvat enää muistavat, että 
olemme järjestäneet ystävätoimintaa jo 50-lu-
vun lopulta lähtien. Veripalvelutoiminta muut-
ti järjestön koko Suomen kattavaksi kansalais-
järjestöksi jo 40-luvulla. Ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin kenttäsairaala vei ensimmäi-
set suomalaiset avustustyöntekijät maailmal-
le jo kahden kuukauden päästä perustamises-
ta ja nykyään avustustyöntekijämme tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. 

Historia osoittaa, että olemme aina vastanneet 
yhteiskunnan tarpeisiin. Näin teemme myös tu-
levaisuudessa. Vuoden aikana kutsumme kaikki 
osastot mukaan antamaan 100-vuotiaalle Suo-
melle arvokkaan lahjan. Lahjamme Suomelle on 
kouluttaa vuoden aikana tuhansia uusia aut-
tajia, kaikkialle Suomeen. Tulevaisuuden Suo-
messa ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun 
tarpeessa olevia, pidetään me huoli siitä, että 
tulevaisuuden Suomi on turvallinen. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja
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PÄÄKIRJOITUS 1.11.2016

Vuonna 2015 Turun yleiskokouksessa osas-
tot haastettiin tuplaaman jäsenmääränsä ja 
nuorten vapaaehtoisten määrä. Miten kävi? 
Viidessä vuodessa jäsenmäärä on laskenut 
noin 8800 jäsenellä ollen nyt noin 80500 
jäsentä. Satakunnan piirin osastoissa vastaa-
vat luvut ovat 5072 jäsentä ja nyt 4514.   

Selitämme jäsenmäärän pudotusta usein jär-
jestön ikärakenteella ja sillä, että nykyihmisiä 
on vaikea saada mukaan pitkäkestoiseen 
toimintaan. Toteamme usein myös, ettemme 
saa nuoria mukaan toimintaan. Kilpailu nuo-
rista on kovaa ja ikärakenteemme osastoissa 
on jo sellainen, että nuoria on vaikea saada 
toimintoihin mukaan. 
  
Olisiko meillä kuitenkin itsetutkiskelun 
paikka jäsenhankinnan ja nuorten vapaaeh-
toisten rekrytoinnin suhteen? Partiolaisten 
ja Suomen Ladun jäsenmäärä on kasvanut 
viime vuosina ja kasvaa edelleen. Meillä on 
samat mahdollisuudet kuin näillä järjestöillä. 
Punaisen Ristin brändi on vahva ja imagotut-
kimusten mukaan Punaisen Ristin toimintaa 
arvostetaan ja Punaiseen Ristiin luotetaan. 

18-vuotta täyttäneet voivat tehdä mitä vain 
järjestössämme. He voivat tulla mukaan ensi-
apuryhmään tai toimia henkisen tuen valmi-
usryhmissä. He voivat toimia ystävinä kotona 
tai laitoksissa oleville. Voimme myös kas-
vattaa nuoria päätöksentekoon kutsumalla 
heitä hallituksen jäseniksi. J-kortin tehtävistä 
esimerkiksi tiedotusvastaavan tehtävä on 
oivallinen tapa oppia järjestötoimintaa sekä 
kehittyä viestintätaidoissa. 

Meillä on järjestössä käytettävissämme hieno 
koulutusjärjestelmä niin Punaisen Ristin kuin 
VAPEPA-järjestelmän kautta. Osasto voisi pe-
rustaa vaikkapa valmiusryhmän, jossa nuoret 
pääsisivät tutustumaan suunnistukseen, 
etsintään, radiopuhelimien käyttöön, ensi-
apuun, ensihuoltoon ja henkiseen tukeen. 
Kun ryhmässä on tarpeeksi osaamista, osas-
to saisi itselleen Punaisen Ristin hälytysryh-
män käyttöönsä ja valmiusasiatkin saataisiin 
kuntoon. 

Meillä on Satakunnan piirin alueella paljon 
hyödyntämätöntä kapasiteettia esimerkiksi 
VAPEPA-koulutetuissa henkilöissä. Olem-
me kouluttaneet viimeisten vuosien aikana     
VAPEPA-kouluttajia, joita voisi hyödyntää 
osastojen valmiudessa. Koulutamme paljon 
ihmisiä, joita emme aina osaa pyytää mu-
kaan tai hyödyntää toiminnassamme.

Piirihallitus on tehnyt nyt päätöksen: osas-
tojen tueksi palkataan tammikuusta lähtien 
sekä nuorisotoiminnan että järjestötoiminnan 
suunnittelija. Jos vain tunnette intoa vapaa-
ehtoisten rekrytointiin, ottakaa piiritoimis-
toon yhteyttä!

Oikein hyvää Joulun aikaa teille kaikille ja 
Riemullista Uutta Vuotta 2017!

Paula Ilén

Toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri

Voisimmeko vain pyytää ihmisiä mukaan toimintaan?



4

Ensi vuonna saa muistella ihan luvan kans-
sa järjestön työtä 140 vuoden varrelta. Esi-
merkiksi elvyttämisen tavat ovat vuosikym-
menten aikana olleet monet. 

Kymin piirin järjestämässä ensiapukurssien 
opettajien valmennustilaisuudessa 1953 har-
joiteltiin niin kutsuttua Even keinua. Oppia oli-
vat hakemassa muun muassa monet lähiseu-
dun tehtaiden terveyssisaret.

Englantilaisen lääkärin, Frank Even, kehittä-
mässä keinutusmenetelmässä elvytettävä si-
dottiin käsistään ja jaloistaan levyyn, jota kei-
nutettiin voimakkaasti edestakaisin vähintään 
90 asteen kulmaan.

Eve kehitti menetelmänsä 1930-luvun alussa 
hengenpelastustarkoitukseen rannoille. Keinu-
tettaessa paine palleaan sai ilman virtaamaan 
keuhkoihin. Valitettavasti pää alaspäin ollessa 
myös vesi saattoi mennä vatsasta keuhkoihin.
Holger Nielsenin menetelmä korvasi keinut-
tamisen suositeltavana elvytyskeinona melko 
nopeasti, mutta Even keinu säilyi sen rinnalla 
vielä vuosia. 

Suomen Punainen Risti täyttää ensi vuon-
na 140 vuotta ja haluaa antaa lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle elintärkeän lah-
jan: koulutamme yhdessä Suomelle tuhan-
sia uusia auttajia. Tule osastosi kanssa lah-
jatalkoisiin!

Juhlavuoden tavoitteena on, että lähes kaik-
ki 500 osastoa osallistuvat ensiapukurssien 
tai lyhyempien auttajakurssien järjestämiseen 
omalla alueellaan tai yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa. Tietoa kurssien sisällöstä ja 
toteutuksesta tulee lisää myöhemmin. 

Juhlavuonnakin haluamme korostaa vapaaeh-
toistemme joukkoa. He ovat auttamistyömme 
perusta, jotka sitovat järjestön toiminnan yh-
teisöihin kiinni. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjo-
aa hienon mahdollisuuden vahvistaa auttamis-
halua ja -taitoja ja nostaa esille keskustelun 
siitä, millaisiin haasteisiin järjestömme on jat-
kossa vastattava.

Muistatko Even keinu?

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Even keinun saattoi rakentaa mistä tahansa, vaikkapa 
ovesta ja tuoleista, kuten Kymen piirin koulutuksessa 
1953.
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Vuonna 1957 jäsenlehdessä suositeltiin: ”Teko-
hengityksen antamisessa on ensiarvoista, et-
tä se aletaan heti, jolloin Holger Nielsen -me-
netelmä on paras jokapaikan menetelmä. Jos 
Even keinu on paikalla, siirretään potilas siihen, 
mutta sidottaessa häntä keinuun on tekohen-
gityksen antamista koko ajan jatkettava”.  

Suusta suuhun -menetelmää esiteltiin jäsen-
lehdessä tehokkaimpana elvytystapana ke-
väällä 1960. Enää ei puhuttu Even keinusta.

Suomessa asuu maailman auttamistaitoisin kansa

Juhlavuosi näkyy osastojen auttajakurssien an-
siosta kaikkialla Suomessa, juuri siihen aikaan 
ja sille yleisölle kuin se osastolle parhaiten so-
pii. Erinomainen aika tapahtumien järjestä-
miselle on Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. 
Valtakunnallista näkyvyyttä saamme yleiskoko-
uksessa ja juuri sitä ennen järjestettävässä ta-
pahtumassa 6.–11.6. Helsingin Kansalaistorilla. 

Pienimpiäkään lahjatalkoissa ei unohdeta, sillä 
alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan autta-
misen maailmaan Nallesairaalassa, missä hoi-
detaan ja paikataan pehmot kuntoon yhdes-
sä kansainvälisen avustustyön ammattilaisten 
kanssa. Sairaala suunnitellaan lasten kanssa ja 
se rakennetaan yleiskokouksen aikaan Helsin-
gissä. Osastot voivat järjestää Nallesairaalan 
jatkossa myös itse.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 25.11.–24.12.2016

Hyvä Joulumieli juhlii pyöreitä vuosia
Nuoren aikuisen ikään ehtinyt Hyvä Joulumieli 
tähtää huipputulokseen. Tavoitteena on kerä-
tä ennätykselliset 2,1 miljoonaa euroa ja jakaa 
30 000 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakort-
teja vähävaraisille lapsiperheille. Edellisvuosi-
en tavoin keräyksen järjestävät MLL ja Punai-
nen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio 
Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen 
kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. Keräys käynnistyy näyttävillä 
avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla per-
jantaina 25.11. Tänä vuonna avajaisissa esiin-
tyy Erin. Ylen Aamu-tv tekee paikan päältä 
suoraa lähetystä ja kertoo keräyksestä päivit-
täin aina 23.12.2016 saakka. Keräystulos uuti-
soidaan valtakunnallisesti jouluaattona. 

Lahjakortit perheille ennen juhlapyhiä
Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. 
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitse-
vat perheet yhteistyössä muun muassa dia-
koniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kans-
sa. On tärkeää muistaa, että lahjakortti on lahja 
eikä sitä voi hakea. Osastojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kannattaa jakaa lahjakortit per-
heille hyvissä ajoin. Näin perheelle jää aikaa 
käyttää rahat ruokaostoksiin ennen juhlapyhiä 
eikä synny pahaa mieltä, mikäli perhe on toi-
sella paikkakunnalla joulun vietossa ja kortti jää 
käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että jo-
kaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. Lahja-
kortti on voimassa 7.–24.12.2016.

Tee keräystä näkyväksi
Köyhien lapsiperheiden määrä Suomessa ei 
ole vähenemässä. Tällä hetkellä joka 10. lap-
si elää pienituloisessa perheessä, missä toi-

meentulohuolet vaikuttavat kaikkien perheen-
jäsenten mielialaan. Hyvä Joulumieli -keräys 
on vaikuttamiskampanja ja sen avulla voim-
me levittää tietoa lapsiperheiden köyhyydes-
tä. Näppärä keino on esimerkiksi jakaa Hyvä 
Joulumieli -keräyksen Facebook-päivityksiä ja 
osallistua keskusteluun sosiaalisessa medias-
sa. Upouusilla nettisivuilla on kootusti tietoa 
keräyksestä ja sen edistymisestä unohtamatta 
kuitenkaan kiinnostavia artikkeleja muun mu-
assa lahjakorttien saaneista. 

Tärkeää muistettavaa:
• Hyvä Joulumieli -nettisivut: www.hyvajou-

lumieli.fi, www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli ja Instagram:  

@hyvajoulumieli  
• Perustiedot keräyksestä: www.punainen-

risti.fi/hyva-joulumieli
• RedNet: www.punainenristi.fi/hyva-joulu-

mieli.
• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 

joulumieli@punainenristi.fi 

Keräystavat: 
• Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoi-

ta viestikenttään ”HJM”
• Lahjoituspuhelin: 0600-16555 (10,01 €/

puhelu + pvm/mpm)
• Tekstiviestilahjoitus: lähetä tekstiviesti HJM 

numeroon 16499 (10 €).

Rahankeräysluvan saajat: Suomen Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupa 
nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika 
5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ot-
tamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsre-
gering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015. 
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen 
Suomessa.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199  

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223 

Hyödynnä aineistopankkia ja ota käyttöön oheinen sekä 
muut uudet Hyvä Joulumieli -kuvat keräyksestä kertoessasi. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Yleiskokoukseen enää puoli vuotta

Muistathan: Punaisen Ristin väki kokoon-
tuu yleiskokoukseen päättämään, mihin 
suuntaan kehitämme järjestöämme. Samal-
la päätetään uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto. Viihdykkeitä ei tieten-
kään unohdeta. Kokous järjestetään 10.–
11.6.2017 Finlandia-talossa Helsingissä.

Kansalaistorilla tavataan!
Punainen Risti näkyy ja kuuluu lähes koko vii-
kon ajan Finlandia-talon naapurissa oleval-
la Kansalaistorilla. Helsingin ja Uudenmaan 
piirimme kunnianhimoisena tavoitteena on 
saada tori täyteen väkeä ja sitä kautta huo-
mattava määrä uusia vapaaehtoisia ja sanan-
saattajia. 

Tärkeitä päivämääriä:
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan 

31.12.2016
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.2017: 

virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet il-

moittautumiseen sekä toimintalinjauksen 
ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot.

• Ilmoittautuminen kokoukseen: 3.2.–
28.4.2017

• Toinen postitus osastoille ja piireille 10.–
12.5.2017: kokouskutsu, toimintalinjaus 
ja sääntöehdotus, aloitteet sekä ehdotus 
luottamushenkilöiksi. Lisäksi: kokouksen 
esite ja muuta tarpeellista.

Seuraa valmisteluja Rednetissä: rednet.punai-
nenristi.fi/yleiskokous2017. Siellä näet, mi-
ten uuden toimintalinjauksemme eli strategi-
an (2018–2020) valmistelu etenee.  Sääntöjen 
uudistuksesta saat tietoa täältä: rednet.punai-
nenristi.fi/saantouudistus.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtais-
ta/yleiskokous  

Lisätietoja: Piiritoimistot, RedNet

Ju
ssi V

ierim
aa

Edellisen yleiskokouksen aikana Punainen Risti esitteli toimintaansa Iloa auttamisesta -yleisötapahtumassa Forum Mari-
numilla Aurajoen rannalla Turussa. Nina Rossi (vas.) ja Ronja pääsivät harjoittelemaan ensiaputaitoja nukkesairaalassa, 
joka perustetaan suosionsa vuoksi myös tulevan yleiskokouksen ajaksi Kansalaistorille. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on va-
rattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Pre-
sidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi 
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoitus-
kiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät 
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huo-
nevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleis-
kokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hin-
nat on porrastettu siten, että hinnat ovat voi-
massa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat 
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-
su 9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista 
hotelleista voi varata maksimissaan neljä huo-
netta kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa 
varata soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandia- 
talossa Helsingissä.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”halli-
tuksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen 
ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta en-
nen kokousta”. 

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi ääni-
valtainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä koh-
den. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden 
henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on 
yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, 
joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava 
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jät-
tää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 13.4.2017 mennessä. 

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 28.4.2017. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän 
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen 
kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille 
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT 

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalente-
reita on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja 
Martta Wendelin. Kalentereita on lähetetty 
135 000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi tai myynti@pu-
nainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä 
tehneet BUU-klubben-kalenterin myös  
tänä vuonna. Kalenterin voi tilata Yleltä 
yleshop.yle.fi.

Avun maailmassa lisää joulukortteja ja -lahjoja. Lehti ilmestyy 9.11.

Runsas 
valikoima 
perinteisiä 
joulukortteja

Tuulilasisuoja

Tilaukset Kirjaudu osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. 
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myynti@punainenristi.fi, 020 701 2211.

Lasitontut

Aineettomat lahjat ovat uudistuneet  
Merkkiteko on muuttunut ja se kulkee nyt 
Vaikuttava lahja -nimellä. Valitsemalla Vaikut-
tavan lahjan annat konkreettista apua vai-
keassa tilanteessa olevalle. Samalla osoitat 
lahjasi saajalle, että välität ja haluat auttaa. 
Vaikuttavia lahjoja ovat muun muassa: 

Puuroa koko kylälle 10 euroa 
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä- 
ja maissijauhoja sinne, missä 
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoi-
tuksen avulla koko kylän asuk-
kaat saavat puuroaterian.  

Ystävä yksinäiselle 25 euroa 
Tämä lahja muuttaa yksinäisen 
ihmisen arjen. Lahjan avulla yk-
sinäinen Suomessa saa vapaa-
ehtoisesta ystävästä seuraa, 
turvaa ja viestin, jonka jokainen 
meistä haluaa kuulla: sinusta 
välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot: punaisenristinkauppa.fi
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VAIN ELÄMÄÄ JA RASKASTA JOULUA

Raskasta joulua -kiertue 
tuo apua nuorille

Vain elämää Goes Punainen 
Risti tulee taas!

Kiitos osallistumisesta Nälkäpäivään!

Punainen Risti ja Raskasta joulua -kiertue yh-
distävät tänä talvena voimansa auttaakseen 
nuoria. Jo 12. kerran järjestettävällä konsert-
tikiertueella on mukana Suomen kirkkaimmat 
rock- ja metallitähdet. Osa kiertueen lipputu-
loista ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turva-
talojen toimintaan. 

Konserttikiertue alkaa 12.11.2016 Baltic Prin-
cess -laivalta ja päättyy 18.12.2016 Porin Pro-
menadi-saliin. 

Tarkka kiertueaikataulu: raskastajoulua.fi

Punaisen Ristin kotimaan toiminta on hienos-
ti esillä joulukuussa, kun Vain elämää -täh-
det tutustuvat Punaiseen Ristiin. Vain elämää 
-erikoisjaksossa tutustutaan kuuteen eri toi-
mintamuotoon ja haastetaan katsojia lahjoit-
tamaan kotimaan toimintaan ja tulemaan va-
paaehtoiseksi. 

Toni Wirtanen tutustuu Kontti-toimintaan, 
Mikko Kuustonen vastaanottokeskukseen, 
Anna Puu ensiapupäivystykseen ja Virve Ros-
ti lasten ensiapuopetukseen. Mikael Gabriel 
vierailee turvatalossa ja Erin Veripalvelussa. 

Yhteystiedot ajan tasalle
Aiempien vuosien kokemukset osoittavat, et-
tä lähetyksen jälkeen ihmiset ovat sankoin jou-
koin ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi kotimaan 
toimintaan. Tämä onkin hieno mahdollisuus 
meille saada näkyvyyden lisäksi uusia vapaa-
ehtoisia! Otetaan kaikki halukkaat lämpimästi 
vastaan. Ohjelma esitetään Nelosella 2.12. klo 
20, ja uusinnat 3.12. klo 18.30 sekä 5.12. klo 
19.30. Ennen lähetyksiä kannattaa tarkistaa, 
että osaston yhteystiedot RedNetissä ja muissa 
osaston kanavissa ovat ajan tasalla.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201 

Koko järjestön suurponnistus onnistui erin-
omaisesti ja Nälkäpäivän keräystulokseen voi-
daan olla erittäin tyytyväisiä. Lipaskeräys 
tuotti syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan 
noin 1 350 000 euroa. 

– Haluan kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Nälkäpäivää 
järjestävien vapaaehtoisten ja kerääjien ansi-
osta Punainen Risti voi auttaa hädänalaisia eri 
puolilla maailmaa, kiittää Punaisen Ristin va-
rainhankintajohtaja John Ekelund.

Keräyksen lopullinen tulos selviää marraskuus-
sa. Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoi-
tustavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja Mobi-
lePay-mobiilisovelluksella tehdyt lahjoitukset. 
Nälkäpäivä järjestettiin 15.–17.9.2016.

Ju
ssi V

ierim
aa

Reddie ja Pikachu osallistuivat Nälkäpäivään Turussa.

Nuorten turvatalosta apua saanut Samu Ronkainen (oik.) 
kertoi Raskasta joulua –tähdille Marco Hietalalle (vas.) ja 
Erkka Korhoselle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Leen
a Ko

skela
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Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään  
7.–13.11.2016. Viikon aikana osastot ja pii-
rit järjestävät erilaisia päihdetyön tapahtumia 
ympäri Suomen. 

Tänä vuonna valtakunnallinen viesti kohdistuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja ta-
voitteena on rohkaista heitä puhumaan päih-
teiden käytöstä asiakkaittensa kanssa. Pu-
naisen Ristin terveyspisteet ovat saaneet 
materiaalia puheeksi ottamisen tueksi. Val-
miuksia puheeksi ottamisen taitoon vapaaeh-
toiset saavat osallistumalla Varhaisen puuttu-
misen kursseille. 

Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta: 
www.kysyminenkannattaa.fi

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin osastojen vapaaehtoiset järjestivät viime 
vuonna kolme joulukahvilaa: Lohjalla, Espoos-
sa ja Helsingissä. Kahvilat olivat sekä järjes-
täjille että osallistujille mukava tapa olla yh-
dessä jouluna. Kaikille avoimet kahvilat eivät 
tuottaneet merkittäviä kuluja, mutta iloa sitä-
kin enemmän. 

Nyt joulukahvila-mallista halutaan tehdä  
valtakunnallinen ja mallia esiteltiin piirien  
sosiaalipalvelusuunnittelijoille Toimialapäivillä 
lokakuussa.

– Hyvien kokemusten pohjalta kannustam-
me osastoja ympäri maata järjestämään joulu-
kahviloita. Kahvila voi innostaa mukaan aivan 
uusia vapaaehtoisia ja mahdollistaa yhdes-
sä tekemisen ja auttamisen, sanoo Sosiaalisen 
hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistet-
ty ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. HUP:n 
kokemus osoitti, että kahviloille on selvä ti-
laus kaupungistumisen ja yksinasuvien mää-
rän kasvaessa. Joulukahvila on vahva viesti, 
että kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kahvilat 
ovat osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän 
eväät -hanketta pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 

Ota päihteet puheeksi

Joulukahvila-mallia ollaan  
valtakunnallistamassa

LYHYESTI

Aineistoryhmän graafinen assistentti ja Täs-
sä ja nytin pitkäaikainen taittaja Liisa Åker jäi 
eläkkeelle elokuun lopussa. Järjestötiedotteen 
taitosta vastaa jatkossa aineistoryhmän tuo-
tanto-AD Laura Takatalo.

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimi-
va aineistoryhmä auttaa muidenkin viestintä-
aineistojen toteutuksessa sekä markkinointi-
viestinnän suunnittelussa ja konseptoinnissa. 
Aineistoryhmä on toisin sanoen järjestön oma 
markkinoinnin ja mainonnan tiimi: osallistum-
me kaikkeen aineistotuotantoon painetusta 
sähköiseen, esitteistä videoihin ja yksittäisistä 
flyereista, rintamerkeistä, ilmapalloista jne. ko-
konaisiin kampanjoihin.   

Voit tilata tarvitsemasi aineiston käyttämällä 
aineistotilauslomaketta, jonka löydät aineisto-
pankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

Kaikki tarpeelliset viestinnän aineistot saa nyt 
ladattua osaston käyttöön yhdeltä luukulta, kun 
Punaisen Ristin kuvapankki yhdistettiin aineis-
topankkiin. Jos sinulla ei ole entuudestaan tun-
nuksia palveluun, rekisteröidy sen käyttäjäksi 
osoitteessa aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233

Tule mukaan valtakunnalliselle KOMIA! -ensi-
apuleirille 3.–6.8.2017. Leiri järjestetään Län-
si-Suomessa ja tarkka sijainti varmistuu vuoden 
loppuun mennessä. Varaa päivä allakkaasi ja il-
moittaudu mukaan marraskuusta lähtien Red-
Netissä. 

Lisätietoja: 
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tässä ja nyt sai uuden taittajan

Kuvapankki ja aineistopankki 
samaan osoitteeseen 

KOMIA! -ensiapuleiri 
elokuussa
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LYHYESTI

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat osoit-
taneet huikaisevaa kykyä ja valmiutta vas-
taanottokeskusten perustamisessa sekä tur-
vapaikanhakijoiden auttamisessa. Valmiutta 
tarvitaan edelleen, kun myönteisen luvan saa-
neet henkilöt muuttavat uusiin kotikuntiin. 

Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tär-
keää ja osasto voi merkittävällä tavalla tukea 
kotoutumisen alkuvaihetta. Osastojen avuk-
si on suunniteltu kotoutumistarjotin, mihin voi 
koota erilaisia toimintamuotoja, joita järjes-
töillä on kotoutumisen edistämiseksi. 

Tilaa ilmainen järjestöjen kotoutumistarjotin 
Punaisen Ristin kaupasta: www.punaisenris-
tinkauppa.fi

Lisätietoja: 
Piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjät

Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179  

Vastaanottotoiminnan suunnittelija  
Kaisa Kannuksela, p. 020 701 2039 

Yksinäisyys loppuu, kun lopetamme sen. Var-
mistetaan yhdessä, että jokainen saa ystävän-
päivänä tilaisuuden kertoa toiselle ihmiselle 
kuulumisensa. Näillä teemoilla vietämme ystä-
vänpäivää 14.2. Järjestämme Iloa ystävyydestä 
-tapahtumia ja innostamme mukaan uusia va-
paaehtoisia.

LähiTapiola on jo vuosia tukenut ystävätoimin-
taa ja antanut tukea tapahtumakuluihin (enin-
tään 150 euroa). Tukea voi hakea keskustoi-
miston kautta, kun tapahtuman ilmoittelussa 
ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtuma on viety tapahtumakalenteriin kaikil-
le avoimena tilaisuutena. 

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (red-
net.punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää 
kampanjasta! Sivut valmistuvat vuoden vaih-
teessa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Auta kotoutumisen  
alkuvaiheessa olevia 

Liity hyvissä ajoin ystävän- 
päivän ryhmään RedNetissä!

• Terveysohjelmien koulutuspäivät 11.–12.2.2017

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin terveysohjelmien toimijoille täyden-
nyskoulutukseksi (terveyspisteet, hiv/seksuaaliterveys, päihdetyö ja ea-ryhmät). Se sopii 
myös täsmäkoulutukseksi osastojen terveystoiminnan yhdyshenkilöille. 

Koulutuksessa kerrotaan terveysohjelmien sisällöstä, uusien toimijoiden rekrytoinnista, ai-
neistojen hyödyntämisestä ja yhteistyön toteuttamisesta muiden ohjelmien kanssa. Koulu-
tus on osa terveyden edistämisen promosisältöä.  

• Kouluttaja- ja promopäivät järjestetään viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 21.–
22.1.2017. Lisätietoa omasta piiritoimistosta ja RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
Vapaaehtoiskouluttajat

• Varsinais-Suomen promon yhteinen osa 4.–5.3.2017. 

• Maarianhaminassa första hjälpen promo 4.–5.2.2017.

Alustavaa tietoa vuoden 2017 koulutuksista
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Osastotoiminnan perehdytyskoulutus
osastojen luottamushenkilöille

Punaisen Ristin valmiuden ytimenä on toimiva 
osasto. Siksi järjestämme koulutuspäivän, joka 
koskee kaikkia osaston luottamushenkilöitä. 
Koulutus sopii niin uusille kuin konkareillekin. 
Vertaiskeskustelujen kautta saadaan parasta 
tukea omalle toiminnalle.  

Aika: lauantai 28.1.2017 klo 9.30-15.00
Paikka: Pori
Kohderyhmä: J-korteissa mainitut henkilöt
Ilmoittautuminen: pe 20.1.17 mennes-
sä satakunta@punainenristi.fi tai puh. 020 
7012820, 020 7012829.  
Ilmoita mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Ilmoittautuminen välttämätön tarjoilua varten.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Osaston hallinto kuntoon

Muistattehan seuraavat asiat:

- Syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuun-
nitelma ja budjetti piiritoimistoon kokouksen 
jälkeen. Huom! Toimintasuunnitelman pohjana 
on toimintalinjaus.

- J1- ja J2-kortit (nimenkirjoittajat ja luotta-
mushenkilöt) viimeistään 31.1.17 mennessä 
piiritoimistoon. Nimenkirjoittajien ilmoittami-
nen rekisteriin on myös osaston juridisen ole-
massaolon ehto. Ajan tasalla olevat yhteystie-
dot takaavat myös paremman yhteydenpidon, 
tuen ja ohjauksen osastolle.

- Toimintatilastot piiritoimistoon 15.1. men-
nessä jos se tehdään osastossa käsin, muu-
toin sähköisesti 31.1. mennessä. (Linkki auke-
aa rednetissä joulukuun puolella)

- Toimintakertomukset ja tilinpäätökset huhti-
kuun loppuun mennessä piiritoimistoon.

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus

Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin hal-
lituksen jäsenille ja hallituksen asettamien 
valio- ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen 
nimenkirjoittajille ja muille luottamushenkilöil-
le. Jotka mainitaan J2-kortissa (ei kuitenkaan 
hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimijoil-
le hintaan 25€/vuosi. 

Tilaus ilmoitetaan piiritoimistoon 31.1.17 
mennessä postitse SPR Satakunnan piiri Poh-
joispuisto 3 28100 Pori, puh. 020 701 2820 tai 
sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi

Lehden voi lukea myös piirin nettisivuilta.

Kummialueet

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle 
oma osastokummi. Kummit tulevat mielellään 
käymään osastossanne. Kutsukaa siis kum-
minne vierailulle. Voitte esim. käydä lävitse 
osaston valmiussuunnitelmaa tai jutella teitä 
askarruttavista asioista jne.

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

Koskinen Eeva-Liisa puh.040-8610748, 
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi 
Eura, Ulvila, Säkylä, Köyliö, Ikaalinen ja Lappi.

Jylhä Annakatriina puh.040-1457732, 
annakatriina.jylha@punainenristi.fi
Huittinen, Kokemäki, Harjavalta ja Punkalai-
dun.

Petäjä Kari  puh.0400-322191, 
kari.petaja@punainenristi.fi
Hinnerjoki, Honkajoki, Jämijärvi, Pohjois-Ikaali-
nen, Rauma ja Äetsä.

Syrjälä Heidi puh.0400-651105, 
heidi.syrjala@punainenristi.fi
Kankaanpää, Siikainen, Pomarkku ja Merikar-
via.

Vettenranta Mia puh.050-3055467, 
mia.vettenranta@punainenristi.fi 
Eurajoki, Pori, Lavia, Luvia, Kiikoinen ja 
Vammala.

Piirin nuorten matkakertomus

Matkustimme syyskuun puolessa välissä Brys-
seliin tutustumaan Belgian Punaiseen Ristiin. 
Ihan aluksi on ehkä hyvä tarkentaa, että Bel-
giassa toimii kaksi Punaista Ristiä, sillä maa on 
jakautunut kahteen osaan kielen perusteella.

Ensimmäisenä päivänä vierailimme järjestön 
flaamilaisen puoliskon nuorisotoimintaa ohjaa-
vassa toimistossa. Monet heidän järjestämän-
sä aktiviteetit muistuttavat kovasti meidän 
toimintaamme. Toinen vierailukohde oli pai-
kallinen veripalvelu. Ryhmästämme kukaan ei 
ollut aiemmin vieraillut vastaavassa paikassa 
edes Suomessa, joten oli jännittävää nähdä, 
millaisissa tiloissa ja millaisten laitteiden avulla 
veri käsitellään ja valmistellaan käyttökelpoi-
siksi tuotteiksi. Meille oli myös yllätys, että 
Belgiassa on mahdollista luovuttaa pelkkää 

UUTISIA JA AJANKOHTAISTA

NUORISOTOIMINTA

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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plasmaa ja pääsimme seuraamaan plasman 
luovutusta ihan vierestä, kun paikalliselta her-
ralta pumpattiin verta käsivarresta koneeseen, 
joka erotteli verestä plasman ja palautti muun 
veriaineksen takaisin suoneen.

Vierailimme myös Punaisen Ristin EU-toimis-
tolla meidät vastaanotti siellä työskentelevä 
suomalainen Salla Himberg. EU-toimiston teh-
tävänä on muun muassa valvoa, että EU:ssa 
tehtävät päätökset huomioivat inhimillisyyden 
ja muut meille tärkeät periaatteet. Pääsimme 
keskustelemaan myös toisen EU-toimiston 
työntekijän, Eberhard Luederin kanssa. Hänel-
tä saimme ihan konkreettisia ideoita ja aja-
tuksia nuorisotoiminnan kehittämiseen täällä 
Satakunnassa. Viimeisenä vierailukohteena 
oli Euroopan komission Suomen pysyvä edus-
tusto, jossa Jutta Gras avasi meille Euroopan 
maahanmuuttotilannetta. 

Kokonaisuudessaan matka oli oikein onnis-
tunut ja saimme paljon ideoita ja uutta virtaa 
omaan vapaaehtoistoimintaan.

teksti ja kuvat: Nina Fisk

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoi-
set Peurungassa 7.-8.10.2016

SPR:n omaishoitajien tukitoiminnassa mukana 
olevat Satakunnan vapaaehtoiset olivat edus-
tamassa kutsuseminaarissa Laukaassa piiriä 
upealla parinkymmenen hengen porukalla. 
Lähdimme matkaan bussilla Huittisista ja 
”noukimme” matkan varrelta osallistujat kyy-
tiin. Matkan aikana saimme Leppäsen Reijon 
pitämän historiakurssin Ikaalisten menneisyy-
destä ja tietysti pidimme myös tietokilpailuja. 
Peurungan päivien aiheina olivat Ystävätoi-
minnan kehittäminen, viestinnän tärkeys, suru 
ja luopuminen sekä vapaaehtoisen jaksaminen 

ja mielen hyvinvointi. Viimeisenä oli Sisko Aal-
lon puheenvuoro, jossa hän pohti omaishoi-
tajien tukitoiminnan tulevaisuuden näkymiä. 
Uusia vapaaehtoisia, omaishoitajia ja kohtaa-
misia tarvitaan. Erään omaishoitajan sanoin: 
”Vapaaehtoiset auttaa jakamaan”. Satakunnan 
12 osastossa on tällä hetkellä omaishoitajien 
tukitoimintaa.
Paluumatkalla jaoimme ajatuksia ja innostusta 
omaishoitajien tukitoiminnan puolesta. Oma-
na päällimmäisenä ajatuksena oli, että tämän 
porukan kanssa on ilo tehdä hyvää. Kiitos 
osallistujille!

Mukavaa loppuvuotta toivottelee aluetyönte-
kijä Eeva-Liisa

Ystävätoiminnan ja omaishoitajien tukitoi-
minnan vapaaehtoisten, ystävävälittäjien ja 
ystäväkouluttajien yhteinen tapaaminen

Piirin järjestää alueelliset tapaamiset seuraa-
vasti:
HARJAVALTA 1.12.2016 klo 14.00-18.00, osoit-
teessa Ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, 
Harjavalta
LAVIA 7.12.2016 klo 14.00-18.00, osoitteessa 
OP-kerhohuone, Tampereentie 6, Lavia

Tapaamiset ovat saman sisältöisiä, joten voitte 
ilmoittautua siihen tilaisuuteen mikä parhaiten 
sopii matkojen ja aikataulun osalta juuri teille.

Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta p. 
020 7012820 tai satakunta@punainenristi.fi

Alustava ohjelma
14.00 Vuorovaikutuksen tärkeä rooli vapaa-
ehtoistyössä, työyhteisövalmentaja Tuomo 
Vanhatalo
15.30 Tutustuminen ja kuulumiset
Ajankohtaiset asiat monimuotoisessa ystävä-
toiminnassa / Anne-Mari ja Eeva-Liisa
17.00 Ruokailu
Turvallista kotimatkaa!

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
Eeva-Liisa Koskinen p.020 701 2827, 
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

Ystävätoiminnan ja omaishoitajien tukitoi-
minnan vastaavien, ystävävälittäjäjien ja 
ystäväkouluttajien yhteinen tapaaminen

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista sekä tapaamaan tuttuja ja uusia ihmi-
siä. 

Aika: lauantai 21.1.2017 klo 10.00-14.00

Paikka: Villilän kartano, Villiläntie 1, Nakkila

Ilmoittautuminen: 13.1.2017 mennessä 
osoitteeseen satakunta@punainenristi.fi tai p. 
020 701 2820.

Ohjelma:
10.00 Tervetuloa 
– esittäytyminen ja ystävätoiminnan kuulumi-
set piirissä ja osastoissa.
-Ystäväpäivän materiaalit 2017 ja muuta ajan-
kohtaista
-Sote uudistus-missä mennään nyt?
-Omaishoitolain muutoksia
12.00 Lounas buffet
13.00 Iloa ja intoa toimintaan
14.00 Päätössanat ja kotiinlähtö

Lisätiedot: terveydenhuollon suunnittelija 
Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai 
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Eeva-Liisa Koskinen p.020 701 2827, eeva-
liisa.koskinen@punainenristi.fi 

Terveyspiste vapaaehtoisten tapaami-
nen

Aika: ti 31.1.2017. klo 14.00-17.00. 
Tapaamisen tavoitteena on verkostoitua, vir-
kistäytyä, jakaa hyviä käytäntöjä sekä kuulla 
ajankohtaista mm. pakolaistilanteesta terveys-
pisteiden näkökulmasta. Lisätietoa tapaami-
sesta tulee s-postilla osastojen terveyspiste-
toimijoille.

Defusing-ohjaajakoulutus

Koulutus järjestetään yhteistyössä Varsinais-
Suomen piirin kanssa.

Tavoite: Tavoitteena on kouluttaa defusing-

ohjaajia Satakunnan piirin vapaaehtoistoimin-
nan tukemiseen mahdollisten purkujen vetä-
miseen ja niiden koordinointiin.

Kohderyhmä: Asiasta kiinnostuneet henkilöt, 
joilla kokemusta vapaaehtoistyöstä, soveltu-
vuus tehtävään sekä mahdollisuus sitoutua 
purkujen vetämiseen piirin alueella.

Aika: 14.-15.1.2017. alkaa la 14.1. klo 9.30 ja 
päättyy su 15.1. klo 15.00

Paikka: Laitila, tarkempi osoite selviää myö-
hemmin. 

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan 
31.12.16 mennessä osoitteeseen 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
Koulutukseen valitaan haastatteluiden perus-
teella noin 8 hlöä Satakunnan piirin alueelta.

Sisältö: 
- Auttajien riskit
- Ptsd, myötatuntouupuminen, sijaistraumati-
soituminen
- Käytännön sudenkuopat vapaaehtoistyössä
- Defusing 
- Harjoituksia
- Työnohjaus ja sen rajapinta defusingiin
- Oma jaksaminen ja minä työvälineenä
- Istunnon käytännön järjestelyt 
- Oma työkalupakki
- Mitä istunnon jälkeen?
- Palautekeskustelut

Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 0407607141 
tai anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Osastojen valmius pakolaisten 
vastaanottoon

Satakunnan piirin alueelle kuuluvista kunnista 
ainakin 15 on tehnyt ELY-keskuksen kanssa 
sopimuksen turvapaikan saaneiden pakolais-
ten vastaanottamisesta kuntaan. Turvapaikan 
saaneet voivat itse valita asuinkuntansa, joten 
ennen kuin henkilö tekee muuttopäätöksen, 
kuntaan muutosta ei ole varmuutta. On kui-
tenkin tärkeää, että Punaisen Ristin paikallis-
osastoilla on valmius kotoutumista tukevan 
toiminnan järjestämiseen. Punaisen Ristin 
kotoutumista tukeva toiminta on osa kansain-
välisen avun ketjua. 

Kotoutumista tukeva toiminta sisältää monia 
mahdollisuuksia: ystävätoimintaa, asumisa-
pua, kielikerhoja, läksykerhoja, monikulttuuri-
sia tapahtumia sekä yhdenvertaisuutta edistä-

TERVEYSPISTETOIMINTA
MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA
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vää toimintaa. Kaikki nämä yhdessä edistävät 
kielen oppimista, tutustumista uuteen ympä-
ristöön ja kuntalaisiin sekä aktiivista ja tasa-
vertaista osallistumista yhteiseen toimintaan.
Tehtäväni piirin monikulttuurisen toiminnan 
kehittäjänä on tukea osastoja kotoutumista 
tukevassa ja rasisminvastaisessa toiminnassa. 
Kokoan myös alueellisia verkostoja toimimaan 
yhdessä sekä järjestän koulutusta ja keskuste-
lutilaisuuksia pakolaisuuteen ja kotoutumiseen 
liittyvistä aiheista. Tulen mielelläni esittäyty-
mään osastoissa ja suunnittelemaan toimintaa 
yhdessä kanssanne! 

Terveisin

Annakatriina Jylhä
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
annakatriina.jylha@puneinenristi.fi
p. 040-8610748

Nälkäpäiväkeräys

Jo 36. Nälkäpäiväkeräys sai kaikki osastomme 
kerääjät ja limpunmyyjät liikkeelle kaikkialla 
Satakunnassa. Osastojen omia kerääjiä oli 
kaikkiaan liikkeellä noin 950 henkilöä. Lisäksi 
vielä kouluissa ja yrityksissä suoritetut kerä-
ykset. 
Lämmin kiitos Nälkäpäivästä teille kaikille 
osastoille, keräysjohtajille ja kaikille muille va-
paaehtoisille.

Keräystuloksemme on noin 109 000 € eli 
0,42€/satakuntalainen asukas. Tässä tilastos-
sa pidämme edelleen suomenkielisten piirien 
ykköspaikkaa. Suurimman keräyssumma, 2,80 
€ /asukas keräsi jälleen Siikainen. 
(Osastokohtainen tulostaulukko sivulla 18.)
 

Kiitos teille kaikille, teimme Satakunnassa  
jälleen hienon keräystuloksen!

Keräys Syyrian ja Irakin sotien uhrien aut-
tamiseksi

SPR on käynnistänyt keräyksen Syyrian ja Irakin 
sotien uhrien auttamiseksi. Tämä keräys Aleppon 
ja Mosulin hyväksi jatkuu vuoden loppuun saakka. 
Osastoissa voidaan siis pitää lippaita esillä tapah-
tumissa tai järjestää halutessaan lipaskeräyksen 

sopivana ajankohtana.

Kotimaanavun- ja valmiussuunnittelu 
illat

Meneekö apu perille, löydämmekö avustet-
tavat henkilöt ja perheet. Katastrofirahaston 
ohjeet ovat uudistuneet 2015 ja myös osas-
tojen valmiussuunnitelmat pitää päivittää 
alkuvuodesta. Järjestämme kaksi koulutus- ja 
suunnittelu iltaa. Ensimmäinen on 18.01.2017 
Porissa ja toinen on 01.02.2017 Raumalla. 
Lisätietoa koulutuksista tulee s-postilla osas-
tojen kotimaanavun- ja valmiustoiminnanyh-
dyshenkilöille.

Nenäpäivä-kampanja

Nenäpäivä-kampanjan järjestää Nenäpäivä-
säätiö,joka toimii kampanjatoimistona yhdek-
sälle järjestölle. Nenäpäivä-säätiön ovat vuon-
na 2004 perustaneet Suomen UNICEF, Suomen 
Punainen Risti ja Kirkon Ulkomaanapu yhdessä 
Ylen kanssa. Säätiön toiminnassa ovat muka-
na myös Fida International, Pelastakaa Lap-
set, Plan International Suomi, Solidaarisuus, 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus 
SASK ja Suomen Lähetysseura. Yleisradio tu-
kee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen 
edistää maailman lasten ihmisarvoisen elä-
män toteutumista. Nenäpäivän tehtävänä on 
kerätä varoja kehitysyhteistyöhön ja edistää 
globaalia oikeudenmukaisuutta viihteen ja yh-
teisen kansanliikkeen voimalla.

Tänä vuonna kampanjan pääpaino oli lipas-
keräyksellä. Jota koordinoi alueellamme tällä 
kertaa Punainen Risti. Nenäkoordinaattorina 
piirissä toimi Paula Hellgren.

Kampanja huipentui perjantaina 11.11. TV:ssä 
esitettävään Nenä-show:un. Pitkin Suomea 
järjestettiin myös erilaisia tempauksia lipas-
keräyksineen. Porissakin järjestettiin Nenä-
tempaus mm. Länsi-Porin Prismassa ja Kaup-
pakeskus Puuvillassa.

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

  VALMIUSTOIMINTA

  VALMIUSTOIMINTA

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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Yritysjäsenyytensä uusineet yritykset

Euran Rakennustarvike Oy
Rakennus Koppelomäki Ky
Pyhäjärviseudun paikallislehti Oy
Prizztech Oy
Telilän Sähkötyö Oy
Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy
Fredman Operations Oy
Vatajankosken Sähkö Oy
Säkylän Sorapojat Oy
Attendo Teljän Hammaslääkäriasema Oy
Sauna- Eurox Oy
Apetit Ruoka Oy
Satapirkan Sähkö Oy
Suomen AM- Markkinointi Oy
Technip Offshore Finland Oy
Kello-Hovi Oy
Kukkatukku Jannela
Ilmastointi Salminen Oy
Valmet Kauttua Oy
Arolan Höyläämö Oy
Asianajotoimisto Lehtonen Eeva Oy
KOllan Teräsrakenne Oy
IFM Electronic Oy
Ulvilan Tilitoimisto
Eupart Oy
Porin Leipä Oy
Honka Holding Oy
Boliden Harjavalta Oy
Jujo Thermal Oy
alvarin Metalli Oy
Lastensuojelulaitos Ravani Oy
Wanhan Rauman Kellari Oy
Porin 9. Karhun Apteekki
Harjavallan Apteekki
Porin Kylmäasennus Ky
Veljekset Mäkitalo Oy
Mäkitalon Farmi Oy
LähiTapiola Lännen Keskinäinen
Kuntotutka Ky
Jaakko-Tuote Oy
Leimet Oy
Antinasu&Ratsula Oy
Länsipalkki Oy
Finavia Oyj
Porin Linjat Oy
Lankosken Sähkö Oy
E-tilit Finland Oy
K-Hemmilä Oy
Controllplan ins tsto Oy
Insinööritsto Protekno Oy
Kuttner Ky Arkkitehtitsto Oy
Pintos Oy
Porin Mainostuotanto
Aslemetals Oy
Cimcorp Oy
Honkajoki Oy

Se on taas aika vuodesta, jolloin pikkuhiljaa 
alamme rauhoittumaan vuoden vaihdetta 
varten joulua unohtamatta. Tämä vuosi onkin 
ollut viime vuotta rauhallisempi, vaikka mahtui 
tähänkin vuoteen paljon kaikenlaista, kiitos 
siitä Teille kaikille.

Samalla piiritoimiston 
väki toivottaa 

Ihanaa joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Näytä, että välität!

Punaisen Ristin tuotteet ja joulukortit ilahdut-
tavat jouluna, mutta lisäksi ne tekevät hyvää 
vuoden ympäri. Tuotteista saaduilla varoilla 
parannetaan suomalaisten kykyä auttaa itse-
ään ja toisiaan sekä edistetään inhimillisyyttä.
Lähettämällä Punaisen Ristin joulukortin 
osoitat vastaanottajalle, että yrityksesi jakaa 
nämä arvot. Tarjoamme hyviä vaihtoehtoja 
yhteistyökumppaneiden ja henkilökunnan 
muistamiseen jouluna. 
Tuotteiden tilaaminen on helppoa ja nopeaa. 

Lisätiedustelut p. 020 701 2829/Satu.

Kaunis Hiutale-heijastin 
3,90€
Suuren suosion saanut hiuta-
leheijastin auttaa näkymään 
pimeässä. Heijastin mahtuu 
kirjekuoreen joulukortin kans-
sa.

Joka Kodinensiapulaukku 
30,00€

Joka kodin ensiapulaukku ko-
tiin tai mökille, sisältää kaikki 
keskeisimmät ensiaputarvik-
keet.

  TISKIN TAKAA

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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Lastensuojelulaitos Eemeli Oy
Konepaja Eurakon Oy
Nafifa Oy
Jokimäki Service Oy
Hollming Oy
K.T. Tähtinen Oy
Porin Puutuote Oy
Asianajotoimisto Hannu Knuutila Ky
Kankaanpään Kangaspolku Oy
Festum Software Oy
Suomen Sairaalatukku Oy
Porin Lääkäritalo Oy
Palvelutukku Immonen Oy
Euran Rakennustarvike Oy
LähiTapiola

Muilla tavoin toimintaa tukeneet
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Porin Pikatoimisto
Satakunnan Osuuskauppa

Kaikille kiitos auttamistoimintamme 
tukemisesta!

Toivotamme Hyvää Joulua ja Menestyksellistä 
Uutta Vuotta!

             ****************

Paras Koti-messut 5.-6.11.2016

Piiritoimisto osallistui yhdessä Kontti -kierrä-
tystavaratalon kanssa messuille Pyhäinpäivä-
viikonloppuna.

Kuva: Kontista Ritva Gressmann, 
Lisbeth Lanne, Nina Tuli ja piiris-
tä Anne-Mari Hakuni ja Satu Rustari

 TISKIN TAKAA

Tuoteostojen 
väliin sai kokeil-
la miltä Afrikan 
kuivuus näyttää 
virtuaalisesti, 
kuten teki ihana 
Olivia.

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEN TULOS 2016

 - SATAKUNNAN PIIRI - 

NÄLKÄPÄIVÄ 2016
Tilanne 11.11.2016

Tulos / € Tulos / € Tulos / € Muutos % € / as
OSASTO 2014 2015 2016 2015/2016 2016
AHLAINEN 719,30 692,55 180,00 -74,0 % 0,18
EURA 4 888,16 4 817,70 4 493,71 -6,7 % 0,39
EURAJOKI 4 213,35 3 771,02 4 195,27 11,3 % 0,71
HARJAVALTA 3 983,28 4 655,93 3 942,89 -15,3 % 0,54
HINNERJOKI 594,74 600,00 820,10 36,7 % 1,10
HONKAJOKI 827,25 1 028,82 124,00 -87,9 % 0,07
HUITTINEN 4 944,93 7 353,28 6 139,07 -16,5 % 0,71
IKAALINEN 4 630,45 4 338,12 4 377,01 0,9 % 0,76
JÄMIJÄRVI 1 239,17 1 690,49 1 297,60 -23,2 % 0,65
KANKAANPÄÄ 4 582,85 5 718,15 3 987,01 -30,3 % 0,34
KARVIA 1 355,85 1 385,60 1 021,10 -26,3 % 0,42
KIIKOINEN 1 048,12 1 056,70 1 258,00 19,0 % 1,04
KOKEMÄKI 4 487,44 4 466,63 4 448,63 -0,4 % 0,58
KULLAA 626,88 890,65 752,45 -15,5 % 0,51
KÖYLIÖ 1 243,94 1 045,24 828,10 -20,8 % 0,32
LAPPI 4 200,00 3 500,00 3 600,00 2,9 % 1,17
LAVIA 953,10 1 020,55 1 051,54 3,0 % 0,56
LUVIA 2 771,09 2 867,05 2 725,88 -4,9 % 0,82
MERIKARVIA 2 062,75 2 261,55 2 461,23 8,8 % 0,76
MOUHIJÄRVI 2 908,61 2 986,46 2 696,28 -9,7 % 0,88
NAKKILA 1 705,90 2 465,96 1 444,32 -41,4 % 0,26
NOORMARKKU 2 868,50 3 015,30 2 897,60 -3,9 % 0,46
POHJ.IKAALINEN 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,00
POMARKKU 1 302,65 1 648,48 1 480,71 -10,2 % 0,63
PORI 15 274,94 18 028,86 13 637,42 -24,4 % 0,18
PUNKALAIDUN 3 123,56 3 237,28 3 134,86 -3,2 % 1,06
RAUMA 18 559,72 18 000,00 17 859,12 -0,8 % 0,50
SIIKAINEN 4 136,81 3 582,86 4 150,92 15,9 % 2,80
SÄKYLÄ 4 215,71 3 482,74 3 112,30 -10,6 % 0,70
ULVILA 2 490,94 2 478,75 2 912,34 17,5 % 0,25
VAMMALA 7 497,76 7 429,81 7 337,79 -1,2 % 0,44
ÄETSÄ 569,86 607,05 695,00 14,5 % 0,16
YHTEENSÄ 114 027,61 120 123,58 109 062,25 -9,2 % 0,43
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TAMMIKUU
13.1.Tapaturmapäivä, Valtakunnallinen
14.-15.1. Purkukoulutus (Satakunta ja V-S piiri)
18.1. Kotimaanavun- ja valm.suunnitteluilta, Pori
21.1.Ystävätoimijoiden tapaaminen, Rauma 
21.1.Vapepan Valmiusavaus, Pori
25.1.Laitosetsintäkoulutus, Kankaanpää
28.1.Luottamushenkilökoulutus, Pori
31.1.Terveyspiste vap.ehtoisten tapaaminen 

HELMIKUU
1.2. Kotimaanavun- ja valm.suunnitteluilta, Rauma
4.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Nynäs
14.2. Ystävänpäivä, valtakunnallinen
21.2. Tiesitkö tämän Punaisesta Rististä?

MAALISKUU
17.-19.3. Vapepa-johtaja koulutus, Nynäs
14.3. Omaishoidon ohjausryhmä, Kankaanpää
16.-17.3. ETK-risteily, Turku-Tukholma-Turku
17.-19.3. Nuorten vuosikokous, Kankaanpää
22.3. Laitosetsintäkoulutus, Kankaanpää
25.-26.3. Vapepa risteily yhteistyössä Varsinais-
Suomen kanssa
20.-26.3. Rasisminvastainen viikko
  
HUHTIKUU
22.4.Piirin vuosikokous ja Yleiskokouserikoinen 
25.4. Suunnistuksen perusteet

TOUKOKUU
8.-14.5. Punaisen Ristin viikko
10.5. Partioetsintäkoulutus, Siikainen 
11.5. Partioetsintäkoulutus, Kokemäki
16.5. Partioetsintäkoulutus, Kankaanpää 
24.5. Partioetsintäkoulutus, Rauma

KESÄKUU
10.-11.6. Yleiskokous, Helsinki
13.-17.6. Bigpepa – pelastuspalveluleiri, Pastus-
keri

HEINÄKUU
3.-7.7.Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri

SYYSKUU
9.9. Ensiapukisat
14.-16.9. Nälkäpäivä, Valtakunnallinen

LOKAKUU
2.-9.10. Vanhusten viikko, Valtakunnallinen
13.10. Tapaturmapäivä, Valtakunnallinen

MARRASKUU
24.11.-24.12. Hyvä Joulumieli-keräys

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä

Tapahtumakalenteria päivitetään sitä mukaan kun 
tapahtumat ja koulutukset varmistuvat.
satakunta/punainenristi.fi/tapahtumakalenteri

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-16.30 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-16.30)
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

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

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

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

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Heidi Syrjälä 
020 701 2823, 040 065 1105

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto
040 1285976

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 040 1457732

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

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

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

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

Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori 
Maria Väkiparta, 
(Harjavalta,Kokemäki, Pori, Rauma)
040-7716497, vapaaehtoiset.satakunta@
vokki.fi

Leikkilähetti, SPR ja MLL Riikka Lammi
044 3566 500, riikka.lammi@mll.fi

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

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

TAPAHTUMAKALENTERI 2017

 - SATAKUNNAN PIIRI - 
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Iiro Rantala ja Eino Grön
Rakastetuimpia joululauluja

20.12.16 klo 18.00
Promenadisali, Pori

Myynnissä Ticketmasterin lippukaupoissa ja 
ticketmaster.fi tai p. 0600 10800 (1,98 €/min+pvm)

lippupalvelu

Joulukonsertti

Lisätiedot: SPR Satakunnan piiri • Pohjoispuisto 3, Pori • p. 020 701 2829 

Kaksi 
musiikki-
legendaa,
harrasta 

tunnelmaa 
ja letkeää 
swingiä!

Tapahtuman järjestää 
Punainen Risti Satakunnan piiri

Liput 
27 €/SPR jäsen 

33 €/muut
sis. toimitusmaksun

Kesto n. 70 min.
Ei väliaikaa.

Mukana 

Veera Railio 

ja Ihmisäänet

kuoro.


