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Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
Kristiina Kumpula  
Pääsihteeri 
Suomen  
Punainen Risti

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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 osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

M
ari Vehkalahti
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Iloa, toivoa, luottamusta

PÄÄKIRJOITUS 21.10.2020

Uhkien ja kriisien sävyttämässä maail
massa on joskus vaikeaa säilyttää positii
visuus. Oman elämän ilonaiheet saattavat 
ajoittain olla vähissä, toivoa paremmasta 
huomisesta voi olla vaikea löytää ja luot
tamus asioiden kykyyn järjestyä horjuu. 
Tuntuu, että jatkuvasti joutuu elämään sie
tokyvyn äärirajoilla. Ovatko asiat huonom
min kuin ennen vai olemmeko vain tulleet 
tietoisemmiksi maailmaa huolettavista asi
oista? On totta, että nykypäivän kriisit ja 
uhkakuvat ovat monimutkaisempia ja haas
teellisempia kuin esim. omassa lapsuudes
sani. Muistan katselleeni mummoni kanssa 
televisiosta surullisia uutiskuvia Biafran (nyk. 
Nigeria) nälänhädän lapsiuhreista. Se oli vai
kuttavaa, mutta toisaalta myös niin kau
kaista ja lapselle käsittämätöntä, varsinkin, 
kun tapahtumilla ei ollut suoraa vaikutusta 
omaan arkiseen hyvinvointiin tai elämän
laatuun. Nyt kun mietimme tämän päivän 
kriisejä, esim. ilmastonmuutosta ja koro
naepidemiaa, puhumme aivan erityyppisistä 
ja eri mittakaavan uhkakuvista eikä kukaan 
ole välttynyt näiltä asioilta. Molemmilla 
on vaikutuksensa meidän jokaisen arkeen 
tavalla tai toisella ja me saamme jatku
vasti näistä ajantasaista tietoa useista eri 
kanavista. Myöskään lapset eivät ole vältty
neet uutisoinnilta tai arkielämään liittyviltä 
vaikutuksilta.

Kriisien yhteydessä on noussut esiin resi
lienssin käsite. Resilienssi tarkoittaa sel
viytymis ja sopeutumiskykyä yllättävissä, 
ennakoimattomissa muutostilanteissa. 
Resilienssiä voidaan tarkastella yksilön, 
organisaation tai yhteiskunnan ominaisuu
tena. Toisilla ihmisillä sitä on luonnostaan 
enemmän kuin toisilla, mutta sitä voi ope
tella, harjoitella ja kehittää. Myös eri valtiot 
ja organisaatiot ovat kiinnittäneet yhä enem
män huomiota kykyyn varautua ja reagoida 
yllättäviin tilanteisiin. Punaisen Ristin toi
minta perustuu alun alkaenkin varautumi
seen ja valmiuteen ja siksi voidaan sanoa, 
että järjestöllämme on hyvä resilienssi. 
Uusimman toimintalinjauksen alaotsikko 
”Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja 
vahvistaa luottamusta” tukee mielestäni 
hyvin tätä näkemystä. 

Toimintalinjauksessa otetaan huomioon 
paitsi yksilöiden hyvinvointi ja huolenpito 
myös yhteisöllisyys ja osallisuus. Olemme 
osa maailmanlaajuista auttamisen ketjua ja 
tärkeä osa yhteiskunnallista ja järjestöllistä 
verkostoa. Koulutamme vapaaehtoisia varau
tumaan katastrofeihin ja auttamaan ihmi
siä onnettomuuksien sattuessa. Jokaisella 
osastolla on merkittävä rooli omalla paikka
kunnallaan edistää hyvinvointia, terveyttä 
ja turvallisuutta. Haluamme auttaa nope
asti ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että krii
sin kohdatessa apu löytyisi läheltä, nopeasti 
ja tehokkaasti. Pidetään yllä elävä kosketus 
yhteisöön, ihmisten arkeen ja avuntarpeisiin, 
kuten toimintalinjauksessa mainitaan.  Ilo ja 
positiivisuus vapaaehtoistyössä tuo jaksa
mista auttajille ja heijastuu myös autettujen 
elämään. Olisiko tässä avaimia ylläpitää resi
lienssiä edelleen ja kohdata entistäkin haas
tavampia tilanteita?

Marju Pihlajamaa

SPR:n Satakunnan piirin puheenjohtaja

SPR:n hallituksen jäsen

             

 SATAKUNNAN PIIRI 
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittä
miseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen 
ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen vuosina 
2021–2023. Kokouksessa päätetty toimintalin
jaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol
men vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punainen R
isti VarsinaisS

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm
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KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
Kruokakaupat, Sryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 

HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jakoohjeet.

Hyvä Joulumieli -keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtu
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)

LAHJOITA
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor

Poikkeuksellisena aikana monessa osas
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten Turvallisuus ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi
lan sekä etä että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Joonas B
randt
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja LänsiSuomen piiri pilo
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa-
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työ ikäisille ja 
yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat kan
nustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti 
ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. 
Haasteena puolestaan koettiin se, kuinka 
pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Joonas B
randt
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Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit
tain ja perheissä on usein eriikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
Helsinki-Vantaalle

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu  tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesdaykampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,  
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku 
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaa
ehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi? 

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan
nattaa kertoa kaikkialla. Someviestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan
tapahtumat. Koronatilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat 
myös Omaan! 

Lue lisää:  
RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä. 

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

Joonas B
randt
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LÄHTÖLASKENTA JOULUUN VOI ALKAA  

Punaisen Ristin joulukalenteri on 
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän 
vuoden kalentereissa näkyy Raimo 
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus. 
Kalentereita on lähetetty noin 100 000 
kotiin. Kalenterin suositus hinta on 12 € ja 
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia 
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat 
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.

Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu, 
p. 020 701 2211

Kalenteri tuo joulun odotuksen

                                        Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus
Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin hallituksen jäsenille 
ja hallituksen asettamien valio ja toimikuntien jäsenille sekä 
osastojen nimenkirjoittajille ja muille luottamushenkilöille, jotka 
mainitaan J2-kortissa (ei kuitenkaan hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimijoille hintaan 25€/v. 

Tilaus ilmoitetaan piiritoimistoon 31.1.2021 mennessä 
postitse SPR Satakunnan piiri, Paula Hellgrén, Pohjoispuisto 3 
28100 Pori, sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi 
tai puh 040 168 0521.

Järjestötiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilla 
satakunta.punainenristi.fi

 SATAKUNNAN PIIRI 
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

Kansainvälisiä harjoittelijoita 
piiritoimistolla

Sairaanhoitajaopiskelijat Anjana Bhanda
ri ja Cameron Murrells tutustuivat Punaisen 
Ristin toimintaan kolmen viikon työhön tu
tustumisjaksollaan. Lue Anjanan ja Came
ronin ajatuksia Punaisen Ristin toiminnasta.

Olen Anjana Bhandari ja tulen Nepalis
ta. Opiskelen sairaanhoitajaksi Samkissa 
ja olen 24 vuotta. Olen asunut Suomessa 
2 vuotta. Asun mieheni ja lapseni kanssa. 
Suoritin ensimmäisen opintoihini liittyvän 
harjoittelujakson Punaisen Ristin Satakun
nan piirissä. Ohjaajanani toimi Ellinoora.
En tiennyt aikaisemmin paljoakaan Punai
sen Ristin toiminnasta, mutta kolmessa 
viikossa opin paljon. Punainen Risti auttaa 
ihmisiä katastrofeissa ja onnettomuuksis
sa. Se myös kouluttaa ihmisiä auttamaan. 
Harjoitteluni aikana opin, miten Punainen 
Risti auttaa esimerkiksi pakolaisia ja miten 
vapaaehtoiset työskentelevät ja että Sa
takunnan piirissä on todella paljon toimin
taa; on ensiapuryhmätoimintaa, kotimaa
napua, henkisentuen toimintaa, ruokaapua 
ja ystävätoimintaa. Punainen Risti auttaa 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Ulkomail
la apu menee esimerkiksi luonnon katastro
fien ja sotien uhreille. Punainen Risti osal
listuu myös kehitysyhteistyöhön ympäri 
maailmaa. Harjoitteluni Punaisessa Ristissä 
oli hieno kokemus. 

My name is Cameron Murrells and I am a 
secondyear nursing student here in Pori at 
SAMK and I am from Australia. I came to 
Finland not only for personal reasons but to 
challenge myself and try something new. 
Helping people has always been something 
I enjoyed and after my studies are comple
te, I can make it into a career. 
My first ever work placement for nursing 
has given me the great opportunity to work 
at SPR and I felt like it was the perfect 
starting point for me to begin my practical 
placements.
Red cross is known very well in my home 
country with all the positive work they do 
in and outside the country. Going into my 
work placement I was nervous, but once I 
met everyone involved here in Pori, I was 
amazed at how welcoming everyone was to 
an only Englishspeaking student. 
During my short 3-week period at SPR I 
got to learn many things that I will remem
ber as I move onto my career as a nur
se. I learnt just how important it is to be 
nonjudgmental when someone comes to 
you for help. I got to experience the hards

hip of someone without papers and their in
secure day to day lives and how I can make 
a difference in it. 
If the time I spent at SPR could be summa
rized with one word it would be ´´humili
ty´´. I was humbled to be a part of such a 
large organization, but my experience was 
so personal. Grateful that I could learn so 
much. I was able to experience life through 
someone’s eyes for a short period of time 
and still see how they are humble for what 
they have and have learnt. I can use what I 
have learnt from my experience at SPR and 
better myself as a nurse.

          Kuva: Cameron ja Anjana

Osastofoorumit etänä - osallistu!

Piiritoimisto kutsuu osastojen luottamus
henkilöitä ja avainvapaaehtoisia etänä tot
eutettaviin osastofoorumeihin. ti 10.11. klo 
18-19.30, ti 8.12. klo 18-19.30 

Aiheet: ajankohtaiset asiat ja pyydetään 
myös osastoja ilmoittamaan, mistä olisi 
hyvä keskustella.

Osastofoorumit toteutetaan teamssovelluk
sella. TEAMSlinkit lähetetään automaatti
sesti osastojen vastuuhenkilöille. Jos et ole 
saanut linkkiä ja haluat osallistua, ilmoita 
piiritoimistoon puh. 040 168 0521 tai 
satakunta@punainenristi.fi

Osastofoorumit on mukava ja kätevä tapa 
tavata toisia vapaaehtoisia, kuulla ajankoh
taisista asioista ja saada iloa omaan osas
totyöhön. Jos tarvitse tukea ja ohjausta 
teamsin käyttöön, ota yhteyttä piiritoimis
ton työntekijään. 
Voit osallistua myös älykännykällä kokouk
seen.

 SATAKUNNAN PIIRI 
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Osaston hallinto kuntoon

Muistattehan seuraavat asiat:
 Syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuunni
telma ja budjetti piiritoimistoon kokouksen 
jälkeen.

- J1- ja J2-kortit (nimenkirjoittajat ja luotta
mushenkilöt) viimeistään 31.1.21 mennessä 
piiri toimistoon. Velvollisuus ilmoittaa nimen
kirjoittajat rekisteriin perustuu asetukseen 
Suomen Punaisesta Rististä. Ajan tasalla ole
vat yhteystiedot takaavat paremman yhtey
denpidon, tuen ja ohjauksen osastolle.

- Toimintatilastot piiritoimistoon 15.1. men
nessä jos se tehdään osastossa käsin, muuto
in sähköisesti 31.1. mennessä. (Linkki aukeaa 
rednetissä joulukuun puolella)

- Vuoden 2020 tilinpäätöksen asiakirjat, toi
mintakertomus vuodelta 2020 sekä kevätko
kouksen pöytäkirja toimitetaan piiriin osas
ton kevätkokouksen jälkeen tai viimeistään 
30.4.2021 mennessä.

Luottamushenkilökoulutus 6.2.2021

Luottamushenkilökoulutus uusille ja van
hoille osastojen hallitusten jäsenille. 
Puheenjohtaja, varmista, että hallituksesi 
osallistuu koulutuspäivään! 
Laita aika ylös ja varaa kalenteriin

Aika: lauantai 6.2.2021, klo 9.00-16.00
Paikka: Hiittenharju / teams
Aiheet:
 osaston perustehtävät ja hyvä hallinto
 osaston talouden hoito
 kotimaan apu
 osaston viestintä
 piiritoimiston tuki osastoille: kummityös
kentely
 uudet ja vanhat jäsenet
Ohjelma täsmentyy ennen joulua.

  Kuva: Luottamushenkilökoulutus 2/2020.
  Kuvaaja: Paula Hellgrén

Piirin historiikki

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin 
historiikki kertoo satakuntalaisesta hyvänte
keväisyydestä ja järjestön muotoutumisesta 
tavallisten kansalaisten järjestöksi. Kirjas
sa kuvataan Punaisen Ristin syntyä, yhteis
toimintaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
kanssa sekä järjestön sodanaikaista toimin
taa.
Punaisen Ristin osastojen syntyminen 50-lu
vulla muutti järjestön vähitellen vapaa
ehtoisjärjestöksi, jossa aktiiviset ja autta
mishaluiset kansalaiset alkoivat perustaa 
ensiapuryhmiä ja paikkakunnilleen sopi
via erilaisia ystävätoiminnan aktiviteette
ja. Kirjassa valotetaan myös Punaisen Ristin 
kehittymistä valmiusjärjestöksi sekä ter
veysneuvonnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistäjäksi. Tämän hetken merkittäviä roo
leja ovat vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
koordinaatio ja maahantulovarautuminen.
Samaan aikaan kun Punaisen Ristin lain
säädännöllinen asema viranomaisia avus
tavana järjestönä on vuosien varrella vaki
intunut, järjestön on ollut pakko jatkuvasti 
uudistua ja etsiä uusia auttamisen tapoja ja 
paikkoja.

Kirjan työryhmä uskoo, että SPR Satakun
nan piirin arkistojen avaaminen tuo myös 
uutta tietoa maakunnan historiasta. 

Kirja ilmestyy viikolla 49 ja sitä voi tilata 
piiritoimistosta.

Kirjan julkistamistilaisuudesta ilmoitamme 
vielä erikseen.

 SATAKUNNAN PIIRI 

JÄRJESTÖASIAA

Helena Karhu (Toim.)

Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri 2020

APUA LÄHELLE JA KAUAS 
– Punainen Risti Satakunnassa vuodesta 1934
 
Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin historiikki kertoo satakunta-
laisesta hyväntekeväisyydestä ja järjestön muotoutumisesta tavallisten 
kansalaisten järjestöksi. Kirjassa kuvataan Punaisen Ristin syntyä, yh-
teistoimintaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa sekä järjestön 
sodanaikaista toimintaa.
 
Punaisen Ristin osastojen syntyminen 50-luvulla muutti järjestön vähitel-
len vapaaehtoisjärjestöksi, jossa aktiiviset ja auttamishaluiset kansalaiset 
alkoivat perustaa ensiapuryhmiä ja paikkakunnilleen sopivia erilaisia 
ystävätoiminnan aktiviteetteja. Kirjassa valotetaan myös Punaisen Ristin 
kehittymistä valmiusjärjestöksi sekä terveysneuvonnan ja sosiaalisen hyvin-
voinnin edistäjäksi. Tämän hetken merkittäviä rooleja ovat vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun koordinaatio ja maahantulovarautuminen.
 
Samaan aikaan kun Punaisen Ristin lainsäädännöllinen asema viranomaisia 
avustavana järjestönä on vuosien varrella vakiintunut, järjestön on ollut 
pakko jatkuvasti uudistua ja etsiä uusia auttamisen tapoja ja paikkoja. 
 
Kirjan työryhmä uskoo, että SPR:n Satakunnan piirin arkistojen avaaminen 
tuo myös uutta tietoa maakunnan historiasta.
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Punainen Risti tutuksi lapsille ja 
nuorille

Lapsia ja nuoria tavoittaa helposti koulujen 
kautta ja nyt Punaisen Ristin tietouden le
vittäminen kouluissa on tehty todella hel
poksi!! Kaikki kouluille suunnattu toiminta 
on keväällä 2020 viety uuteen oppimate
riaalipalveluun, josta materiaalit ovat maks
utta koulujen käytössä. Opettaja voi luoda 
palveluun tunnukset tai selata osaa mate
riaaleista ilman kirjautumista sekä itsenäi
sesti käyttää niitä oppilaiden kanssa. Myös 
osastot voivat palvelua käyttää ja luoda 
omat opetunnukset, jolloin materiaaleja 
pääsee käyttämään laajemmin. 

Palvelusta löytyy materiaali seuraaville kou
luasteille: esikoulu ja alkuopetus, alakou
lu, yläkoulu, toinen aste, aikuiset. Valmiita 
tehtäviä, tuntirunkoja, videoita, rastiratoja 
yms. löytyy palvelusta seuraavista teemois
ta: 
 Aamunavaukset ja videot
 Yhdenvertaisuus
 Ystävyys
 Sodan säännöt
 Nuorten turvatalot
 Globaalikasvatus
 Ensiapu ja terveys
 vapaaehtoiskoulutukset

Lisäksi palvelusta löytyy materiaalia kam
panjoihin ja teemaviikkoihin:
 Ensiapu ja terveys
 Nälkäpäivä
 Punaisen Ristin viikko
 Päivätyökeräys
 Rasisminvastainen viikko
 Ystävänpäivä

Nyt siis kipinkapin osoitteeseen sproppima
teriaalit.fi ja matskuja tutkimaan!! 
Vinkkaa materiaaleista myös alueen kouluil
le!! Oppimateriaalit sopivat myös hyödyn
nettäviksi etäopetukseen. 

Lisätietoja oppimateriaalipalvelusta Ninalta 
(nina.fisk@redcross.fi tai 040 1429298)

Omaishoitajien hyvinvointipäiviä Yyte-
rin kylpylähotellissa

Viime kesänä emme pystyneet järje
stämään omaishoitajien virkistysleiriä, mikä 
oli suuri suru niin omaishoitajille kuin meid
än leirivapaaehtoisille. Nyt meillä on kuiten
kin mahdollisuus järjestää kolmet omaishoi
tajien hyvinvointipäivät, joissa mukana on 
jokaisessa 15-20 omaishoitajaa eri puolilta 
Satakunnan piiriä.

Ko. päivät ovat maksuttomat omaishoitajil
le ja hakemuksia on tullut todella runsaasti. 
Tarve kohtaamisille ja arjesta irrottautumi
selle on valtaisa. Hyvinvointipäivien ohjelma 
rakentuu oman jaksamisen vahvistamiseen 
ja vertaistukeen virkistystä unohtamatta.
Yhdet hyvinvointipäivät 17.-18.9.20 on jo pi
detty, mukana oli 17 omaishoitajaa tai hoi
dettavan hiljattain menettänyttä. 
Palaute oli kiitettävää ja seuraavat päivät 
ovat 19.-20.11. sekä 26.-27.11.2020.

Lisätietoja Eeva-Liisalta 040 8610 748.

Kuva: muistijoogaa

Kuva: Piiritoimistosta Tiina kertomassa Arjen 
turvallisuudesta.

Kuvaaja: EevaLiisa Koskinen

NUORISOTOIMINTA SOSIAALI- JA YSTÄVÄPALVELUTOIMINTA
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SOSIAALI- JA YSTÄVÄPALVELUTOIMINTA ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Ruoka-apua monella tapaa

Ruokaaputoiminta on laajentunut kevään 
2020 aikana Satakunnassa ja ruokaa on ja
ettu sekä kasseina että valmiina annoksi
na. Lisäksi ruoka on koonnut ihmisiä yhteen 
kohtaamaan toisiaan ja oppimaan uusia asi
oita. Ruoka on meidän jokaisen elinehto ja 
ruokailutilanteissa olemme monesti yhdessä 
meille tärkeiden ihmisten kanssa. Kaikille 
ruuan pöytään saaminen tai sen nauttimi
nen yhdessä muiden kanssa ei ole itsestään 
selvyys. 

SPR Satakunnan piirissä on käynnissä ruo
kaaputoiminnan kehittämishanke, jossa 
viemme ruokaaputoimintaamme seuraa
valle portaalle. Ruokaaputoimintaa voidaan 
toteuttaa monella eri tapaa ja siten vastata 
myös alueen omaan tarpeeseen. Hankkeen 
avulla esimerkiksi Kankaanpään osastossa 
on käynnistetty yhteisöllistä aamupalatoi
mintaa. Tässä aamupalatoiminnassa kaikki 
osallistujat yhdessä valmistavat ja asettavat 
ruuan tarjolle sekä nauttivat sen yhdessä, 
myös siivoten jäljet yhdessä. Aamupalaan 
käytettävät elintarvikkeet tulevat hävikki
ruokalahjoituksena paikallisesta kaupasta.
Mikäli osasto on kiinnostunut kehittämään 
ruokaaputoimintaa omalla alueellaan, otat
tehan yhteyttä Ninaan, p. 040 1429298 tai 
nina.fisk@redcross.fi

Ideoidaan ja luodaan yhdessä osastolle 
sopivaa ruokaaputoimintaa!

Kuva: Ruuan jakelua Raumalla
Kuvaaja: Jussi Vierimaa

InAction! 
Nuoret tarvitsevat ensiaputaitoja

Punaisen Ristin InAction! kurssilla yläkou
lun 8:lkn oppilaat oppivat henkeä pelasta
via ensiaputaitoja. Ensiaputilanne voi tulla 
vastaan milloin tahansa ja silloin ensia
putaitojen osaaminen on tärkeää. 
InAction! on virtuaalisella Seppopelialus
talla tehtävä ensiapukurssi. Nyt koronavi
ruspandemian aikana lähikoulutusten jär
jestäminen kouluissa ei ole mahdollista, 
joten tarjoamme aiempaa laajempaa ensia
pukoulutusta verkossa kaikille yläkouluille. 
Koulutuksia jatketaan lähikoulutuksena kun 
tilanne sen sallii ja toivomme osastoja mu
kaan lähikoulutuksiin.

Lisätietoja: Nina Fisk, nina.fisk@redcross.fi
ja Tiina Hiidenoja-Sirén, tiina.hiidenoja-si
ren@redcross.fi

EA-ryhmien esittelyt Rednetissä
Punaisen Ristin Satakunnan piirin ensia
puryhmiin pääset tutustumaan Rednetissä 
osoitteessa https://rednet.punainenristi.fi/
node/60718 
Ryhmät esittäytyvät 1-2 viikon välein ja vii
meinen EAryhmän esittely tulee ennen 
joulua.

EA-ryhmien osaamisen varmistaminen
Osaamisen varmistaminen järjestetään Po
rissa lauantaina 28.11.2020, tarkempi ai
kataulu lähetetään EA-ryhmille viikolla 47. 
Seuraamme alueemme koronatilannetta ja 
teemme tarvittaessa muutoksia.

Terveysturvallisuus

Osaston järjestämissä tapahtumissa ja ti
laisuuksissa tulee seurata alueellisia 
suosituksia https://www.satasairaala.fi ja 
https://thl.fi

Suositusten lisäksi terveysturvallisuu
desta tulee huolehtia, kuten käsihy
gienia (käsienpesu ja käsihuuhteen käyt
tö), suojamaskien käyttö (kertakäyttöinen/
kangasmaski, visiiri) turvavälit sekä tilaan 
sopiva osanottajamäärä. 
Huolehditaan yhdessä terveysturvallisuu
desta!

(HUOM! Takakannen mainos terveysturval
lisuus koulutusta osastoille)

SOSIAALI- JA YSTÄVÄPALVELUTOIMINTA
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Mikä on OHTO-hälytysjärjestelmä

Osastoille suunnattu valmiuskoulutus ilta 
26.11.2020 klo 17:30 – 19:30

Piirin valmiuspäällikkö kutsuu koolle osas
tojen toimihenkilöitä keskustelemaan 
teamsin välityksellä osastojen valmiuss
uunnitelmien päivittämisestä ja osaston 
hälytystietojen vientiä hälytysjärjestelmä 
OHTOO:n.
Illan aikana käydään lävitse osastojen oma 
valmiussuunnittelu lomake. Alustetaan 
osastoille alueellisen valmiussuunnittelun 
tekemistä ja sen tavoitteita. Käydään lä
vitsen OHTO – hälytysjärjestelmä, kuinka 
siihen kirjaudutaan ja miten sitä yllä pide
tään ja miksi on tärkeää että osastot ovat 
hälytysjärjestelmässä mukana.

Lisätietoa ja kutsu tulee vielä spostilla ja 
laajalla jakelulla, mutta merkatkaa jo 
päivämäärä kalenteriin.

Keskustoimiston arvio nälkäpäiväke-
räyksen tuloksesta

Viikolla 44 alkoi Nälkäpäiväkeräyksen tu
loksen puserrus kohti kovaa vauhtia lähe
nevää 2 miljoonan rajapyykkiä! Tällä het
kellä keräys on tuottanut vähän yli 1,8 
miljoonaa euroa, josta osastojen käteistili
tysten osuus on n. 540 000 €. Lipaskeräyk
sen tulosarviosta 670 000 € on siis vielä ti
littämättä n. 130 000 €.  
Olemme siis todella lähellä tavoitetta, 
mutta sen saavuttamiseksi pitää kuitenkin 
vielä tehdä töitä!

Kirittääksemme keräyksen loppuspurttia 
käynnistimme reilu viikko sitten #Kallen
keräyksen, josta piireille tiedotettiin mm. 
SPR:n intrassa ja Nälkäpäivän Teamsissa. 
Osastojen puheenjohtajille puolestaan lähti 
perjantaina 16.10. haasteviestit.

Keskustoimisto on lähettänyt vielä 26.10. 
osastoille muistutusviesti isommalla ja

kelulistalla, johon kuuluvat kaikki samat ih
miset, kuin muihinkin Nälkäpäiväviesteihin, 
eli osastojen puheenjohtajat, keräysjohta
jat, tiedottajat, jäsenmestarit,  koulu ja 
nuorisotoiminnan yhteistyöhenkilöt sekä ra
hastonhoitajat.

Tsempataan vielä kaikki yhdessä Nälkäpä
ivän tulos 2 miljoonan paremmalle puolelle! 

Nälkäpäiväkeräyksen lopputyöt
Koska osastoja on vielä pyydetty tällä viik
ollakin tehostamaan keräystä ja jakama
an mm. Kallenkeräys linkkiä. On nälkäpä
ivätilityksen takaraja on nyt siirretty 8.11. 
saakka. Samoin tulee osastoille marraskuun 
alussa palautekysely nälkäpäivästä. Sen 
palautuspäivä on tällä hetkellä vielä avoin
na.

Alustavan arvion mukaan Satakunnan pii
rin keräystulos tulee olemaan noin 70 000 
€. Osastojen tilityksiä puuttuu vielä paljon, 
joten toivomme vielä että tulos yllättäisi ja 
nousisi yli arvion!

KIITOS keräykseen osallistuneille
Kiitos vielä kaikille keräykseen osallistuneil
le. Satakuntalaiset osastot ja vapaaehtoi
set tekivät jälleen uskomattoman ison ja 
tuloksellisen työn keräyksen eteen. Vaik
ka tuloksemme näyttää laskevan noin 20 % 
olemme parhaiten selviytynyt piiri tästäkin 
keräyksestä.

Kuvat Nälkäpäiväkeräyksestä seuraavilla 
paikkakunnilla Karvia, Kankaanpää, Pori, 
Ulvila ja Noormarkku.

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Kanttia lisää -hanke

SPR Satakunnan piiri on saanut Satakunta
liiton rahoituksen Kanttia lisää hankkeen 
toteuttamiseen. Hankkeen toteutusaika on 
1.9.2020-31.5.2021.

Anne-mari Hakuni työskentelee hankkeen 
koordinaattorina. Lisäksi hankkeessa työs
kentelee asiantuntijakouluttajia sekä ver
taisryhmän vetäjiä.

Hankkeen päätavoitteina ovat:
•tukea satakuntalaisten henkistä kriisinsie
tokykyä koronavirusepidemian keskellä ja 
sen jälkeen järjestämällä lyhytkestoista ja 
matalan kynnyksen koulutusta henkisestä 
tuesta ja selviytymisestä.
•toivon antaminen, yksinäisyyden lieventä
minen ja tiedon jakaminen.
•henkisen tuen koulutusten kehittäminen ja 
mallintaminen eri kohderyhmille.
•koulutuksiin osallistuneiden vertaistuellis
ten mallintaminen ja pilotoiminen.

Hanke etenee seuraavasti:
Kohderyhmille järjestetään
• Alkuinfot, kerrotaan mistä on kyse ja 
saamme heiltä tietoa tarpeista, toiveista ja 
infoa esim. digitaidoista.
• Osallistujien haastattelut / kysely – toist
etaan hankkeen loppuvaiheessa
• Tarjotaan henkisen tuen räätälöityjä kurs
seja (6-8 tuntia). Kurssin nimi on- KANTTI 
KESTÄÄ haastavatkin tilanteet.
• Tämän jälkeen halukkaat voivat osallistua 
kullekin ryhmälle säännöllisesti järjestett
ävään vertaisryhmätoimintaan.

Tarvittaessa järjestetään osallistujille myös 
digitaitoihin liittyvää koulutusta. Kaikkiin 
koulutuksiin ja vertaisryhmiin voi osallistua 
hybridimallin mukaisesti, tulemme tarjoa
maan Teams, Discord, Zoom sekä ryhmä
puhelun mahdollisuutta.

Lisätietoja: Anne-Mari Hakuni, Terveyden- 
ja hyvinvoinnin päällikkö, puh. 040 7607141, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Kallen keräys: kerro että välität 

Avustustyön grand old man ja uranuurtaja 
Kalle Löövi on jäämässä eläkkeelle. Kallel
la on ollut merkittävä rooli esimerkiksi koti
maisen valmiusosaamisen kehittämisessä. 

Koronatilanteesta johtuen Nälkäpäivän li
paskeräyksen tulos jäi aiempia vuosia pie
nemmäksi. Paras tapa kunnioittaa Kallea on 
Nälkäpäiväpotin kartuttaminen, jotta hä
nen luotsaamansa työ voi jatkua myös tule
vaisuudessa. 

Nyt kaikki lahjoittamaan Kallen keräykseen! 
Näin jatkamme Nälkäpäiväkeräystä aktii
visesti lokakuun loppuun asti. Samalla di
gikerääminen tulee kaikille tutummaksi ke
räystavaksi.

Toimi näin
 Osastosi voi tehdä lahjoituksen Kallen ke
räyksen sivuilla tai lahjoittamalla suora
an katastrofirahastoon. Toivomme teidän 
käyttävän siinä tapauksessa katastrofira
haston yleistä viitenumeroa, jotta voimme 
helpommin seurata Kallen Nälkäpäiväpotin 
kertymistä.
 Voitte lahjoittaa myös suoraan Nälkäpä
ivän tilille FI52 5000 0120 4156 73. Huom! 
Käytä osastosi katastrofirahaston viitenu
meroa.

Mitä enemmän Kallen keräystä jaetaan, 
tykätään ja kommentoidaan somessa, sitä 
paremman tuloksen saavutamme. Kannusta 
siis oman osastosi väkeä jakamaan keräy
stä ja käyttämään aihetunnistinta 
#Kallenkeräys.

Nälkäpäivä jatkuu lokakuun loppuun. 
Otetaan nyt yhdessä kunnon loppukiri!

  Kuva: Kalle Löövi
  Kuvaaja: Benjamin Suomela

KANTTIA LISÄÄ -HANKEKALLEN KERÄYS
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MARRASKUU

7.-8.11.Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa3 
Rauma
9.11. Alueellinen Ystävätapaaminen, Kpää
10.11. Osastofoorumi TEAMS etäyhteydellä
12.11. EA-ryhmien Teams-luento
16.11.  Paperittomat-ihminen ihmiselle, osa 
SPR:n valtakun. seminaarisarjaa, Teams
19.-20.11. Omaishoitajien hyvinvointipäivät 
Yyteri
21.-22.11. Kouluttaja koulutusten sisältöo
sat, Teams
26.-27.11. Omaishoitajien hyvinvointipäivät  
Yyteri
26.11. Osastojen valmiuskoulutus ilta, Pori
28.11. Osaamisen varmistaminen, harj.pvä 
28.-29.11. Alueelliset Vapepa-foorumit  
Risteily TURKU?

JOULUKUU

1.12. Maailman AIDS päivä, valtakun.
2.12. RJ-teams, kauden päätös
2.12. ja 9.12.Kanttia lisää -koulutus, Rauma
3.12. Ruokaa ja kohtaamisia webinaari
8.12. Osastofoorumi TEAMS-yhteydellä
9.12. Piirihallituksen kokous
14.12. Rasismi koskettaa, osa SPR:n valta
kunnallista seminaarisarjaa, Teams
16.12. Pakolaistoiminnan koulutus&virk, Pori

Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin 
nettisivuilta satakunta.punainenristi.fi ja va
pepan koulutuksista vapepa.fi

WWW-sivut:  satakunta.punainenristi.fi
Facebook:  Punainen Risti Satakunnan piiri
Instagram:  punainen_risti_satakunta

TAPAHTUMAKALENTERI

YHTEYSTIETOJA

PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA

Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

toiminnanjohtaja,
Paula Ilén, p. 040 563 0118

ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori,
Tiina Hiidenoja-Sirén, p. 040 065 1105

järjestösihteeri,
Paula Hellgrén, p. 040 125 0210

järjestötoiminnan suunnittelija,
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244

monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija, 
Annakatriina Jylhä, p. 040 145 7732

nuorisotoiminnan suunnittelija,
Nina Fisk, p. 040 142 9298

omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija, 
Eeva-Liisa Koskinen, p. 040 861 0748

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

valmiuspäällikkö, 
Kari Petäjä, p. 040 032 2191

projektisuunnittelija/
(äitiyslomalla 28.11.2019 alkaen)
Mia Vettenranta, p. 050 305 5467

VASTAANOTTOKESKUS

Porin vastaanottokeskus (Liinaharja),
Langintie 2, 28600 Pori

Vastaanottokeskuksen johtaja, 
Niina Mitikka, p. 040 778 4897

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Koulutustilat: Rautatienpuistokatu 7 (Crazy 
Town), 28130 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
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KANTTIA LISÄÄ -KOULUTUS
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