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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. On-
neksi monella muulla tapaa elämä alkaa 
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!

Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurim-
man keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua lei-
masi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto 
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suun-
nitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jäl-
keen elokuussa. Silloin elimme vielä suures-
sa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten 
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa ol-
la edessä?

Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskerä-
yksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemi-
sen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri 
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin kes-
kuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta 
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräyk-
seen: suurin osa ei osannut sanoa vaikutti-
ko, mutta noin neljäosa vastasi koronan vai-
kuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä 
toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäi-
västä totta poikkeusoloissa jo toista kertaa! 

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomi-
oon sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei 
päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ket-
ju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa 
auttaminen mahdollisimman monelle vaivat-
tomasti: ohi kulkiessa lähikaupassa asioi-
dessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi 
tarpeellinen kaikille. Heijastimen tuotot oh-
jataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Korona-ajan jälkeenkin on tärkeää, et-
tä meillä kaikilla on monta tapaa auttaa, ja 

että jokainen voi auttaa juuri itselleen par-
haiten sopivalla tavalla. 

Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvalli-
suutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin 
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksel-
linen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin 
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkik-
si S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien 
kassoilla. 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympä-
ri Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kai-
kille!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. 
Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen, 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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Hilkka Korte 

Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Mitä tehtäis, että saatais uusia sukupolvia toimintaan?

PÄÄKIRJOITUS 03.11.2021

Piireissä ja osastoissa huokaillaan 
usein, että nuoria on vaikea saada 
innostumaan osaston luottamustehtävistä 
ja toiminnoista. Olenkin antanut 
nuorisoasioista vastaavalle Ninalle 
tehtäväksi pohtia, mitä meidän pitäisi tehdä 
asian hyväksi.  Olen myös kannustanut 
kriittisyyteen, jotta olisimme avoimia uusiin 
näkökulmiin. 
Nina on tehnyt työtä käskettyä ja hän on 
toiminut nuorten tulkkina piiritoimiston 
vanhemmalle työntekijäporukalle. Eräässä 
kokouksessa Ninan nuorisotoimintaa 
pohtiva esitys alkoi mielestäni hauskasti. 
Aloitusdiassa oli gif-animaatio, joka 
oli peräisin 60-70- luvun Vaimoni on 
noita-televisiosarjasta. Giffissä sarjan 
miespäähenkilö, aviomies, hymyili 
rakastuneen höppänän näköisenä. Ilo 
täytti mieleni muistaessani lapsuuteni 
lempisarjan. Hämmästyksekseni 
piiritoimiston työntekijät eivät tunnistaneet 
mustavalkoista televisiosarjaa. 

Ninan esitys pisti meidät pohtimaan, 
pitäisikö meidän järjestää lapsille ja 
nuorille mielekästä harrastustoimintaa vai 
keskitymmekö nuorten elämää tukevaan ja 
tarpeesta lähtevään toimintaan. Lokakuun 
piirihallituksen kokouksessa jatkoimme 
luottamushenkilöiden kanssa samaa 
pohdiskelua. Osan mielestä kerho- ja 
leiritoiminnan kautta saamme uusia auttajia 
ja osan mielestä meidän tulee kohdistaa 
tavalla tai toisella huomiomme nimenomaan 
ahdistuneisiin ja yksinäisiin nuoriin. 
Keskustelun johtopäätös oli, että meidän 
tulisi tarjota sekä kerho- ja leiritoimintaa 
että myös auttaa nuoria. Harrastustoiminta 
on ennaltaehkäisevää ja luo edellytyksiä 
hyvinvoinnille. Nuorten yksinäisyyteen 
tarttuminen ja esimerkiksi Punaisen Ristin 
ennalta ehkäisevä päihdetyö ovat juuri niitä 
auttamisen keinoja, joita voi tehdä myös 
vapaaehtoisvoimin. 

Piirihallituksessa keskusteltiin 
myös keskustoimisto-piiri-osasto-
rakenteesta ja pohdittiin, pitäisikö 
rakennetta keventää. Harrastus- ja 
auttamistoiminnan ei tulisi olla sidoksissa 
järjestörakenteeseen vaan toimintaan. 
On merkkejä siitä, että sähköisen Oma 
Punaisen Ristin  (https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/) eli vapaaehtoisten 
toiminnanohjausjärjestelmän kautta  
osastoihin ilmoittautuu uusia vapaaehtoisia, 
jotka haluavat toimia Punaisessa Ristissä, 
mutta heitä on vaikea tavoittaa ja / tai 
saada mukaan perustoimintaan. 
Nuoremman polven tavat osallistua ja 
toimia voivat olla ajasta ja paikasta 
riippumattomia ja viestintäkanavat muita 
kuin puhelin ja sähköposti. Punaisen 
Ristin toimintaa kuvaavista tilastoista käy 
ilmi, että perinteiset kerhot ja nuorten 
ryhmätoiminnot ovat vähentyneet, mutta 
verkkoystävätoiminnan vapaaehtoismäärät 
ja ystäväasiakkaiden määrä kasvaa. 
Kasvavaa toimintaa on lisäksi Mieli ry:n 
ja Punaisen Ristin yhteistyössä tuottama 
SekasinChat-toiminta (https://sekasin247.
fi/), jossa vapaaehtoiset keskustelevat 
verkossa ammattilaisten tukemana 24/7.  
Maailma, yhteiskunta, kokemusmaailma 
ja toimintatavat muuttuvat alati. Vaimoni 
on noita - televisiosarja ei tarjonnut piirin 
työntekijöille yhteistä riemukasta television 
katselun sukupolvikokemusta. Omassa 
lapsuudessani hienoja hetkiä olivat TV-
kanava kakkosen ja vähän myöhemmin 
värien saaminen telkkariin. Nykyisin 
televisiovastaanotinta ei tarvita, vaan 
liikkuvaa kuvaa katsotaan internetin kautta.  
Lasten ja nuorten suosimia on ainakin 
Youtube, Netflix, C-More, Disney+ ja meillä 
vähän vanhemmilla peruskanavien myötä 
ainakin CNN, BBC, Euronews ja Al Jazeera.  
Ehkä meidänkin pitää tarkastella 
toimintaamme vähän uusin silmin ja tarjota 
toiminnan ja auttamisen alusta niillekin, 
jotka haluavat auttaa ajasta ja paikasta 
riippumatta.

Paula Ilén 
toiminnanjohtaja 
SPR Satakunnan piiri
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli Kankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän 
tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos 
varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa 
ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46. 

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yh-
teistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoi-
men, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, 
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyö-
kumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itsel-
leen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

K
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257  
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
redcross.fi  

Päivi N
iem
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: punainenristi.rednet.
fi/rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 
p. 040 610 9447
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyö tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

On OK
kieltäytyä jointista.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

On OK
olla eri mieltä kavereiden kanssa.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikal-
le yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. 
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlin-
nan keskustan sekä rautatieaseman välillä ta-
pahtuman osallistujille maksuttoman bussikul-
jetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja 
jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhte-
ydessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 
80% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs 
Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suo-
mea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu 
yleensä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Han-
koon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä on-
kin verkostoitua eri puolilla Suomea asuvin kil-
talaisten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä 
vaihtaa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä sii-
hen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlas-
sa myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi 
vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

Luottamushenkilökoulutus 5.2.2022 
– varaa kalenteriin!
Piiritoimisto järjestää luottamushenkilö 
-koulutuksen uusille ja vanhoille 
avainhenkilöille.
Aika: lauantain 5.2.2022 klo 9-16
Paikka: Ravintola Liisanpuisto, Pori. 
Hybriditapahtuma livenä ja etänä
Sisältö: osaston sääntömääräiset asiat
Ilmoittautuminen su 31.1.2022 mennessä 
Lyyti-linkin kautta:
https://www.lyyti.in/luottamushlo_050222
Ilmoittautua voi myös piiritoimistoon 
sähköpostilla satakunta@punainenristi.fi tai 
p. 040 168 0521 (klo 9-15). 
Ilmoittautuminen etukäteen tärkeää myös 
tarjoilua varten!

Auttajat Aulangolla – 
vapaaehtoistapahtuma 1-3.4.2022
Suosittelemme lämpimästi osastojen 
luottamushenkilöille ja avainvapaaehtoisille 
osallistumista tapahtumaan. 
Ilmoittautuminen on auki 1.10.-30.11.2021. 
https://rednet.punainenristi.fi/
auttajataulangolla
Piirihallituksen päätöksellä piiri 
kustantaa 1 hlön osallistumismaksun/
osasto. Majoituksen maksaa osasto tai 
vapaaehtoinen itse.
Jokainen ilmoittautuu itse tai osasto 
ilmoittaa osaston osallistujat sähköisen 
linkin kautta. Osasto ilmoittaa piiriin 
henkilön nimen laskuseurantaa varten. 
Piirin kustantama henkilö ilmoittautuu itse 
saadessaan piiristä laskutusosoitteen. 
Piiritoimisto järjestää lisäksi yhteisen 
linja-autokuljetuksen Hämeenlinnaan. 
Kuljetuksesta lisätietoja myöhemmin. 
Tapahtumasta myös sivulla 10.

Tässä ja Nyt – järjestötiedote
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€/vuosi. Tilaus 
ilmoitetaan piiritoimistoon 31.1.22 
mennessä postitse SPR Satakunnan piiri, 
Paula Hellgrén, Pohjoispuisto 2b, 28100 
Pori, puh 040 168 0521 tai sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi
Järjestötiedote on luettavissa myös piirin 
nettisivuilla satakunta.punainenristi.fi

Osaston hallinto kuntoon
Muistattehan seuraavat asiat:
Syyskokouksen pöytäkirja, 
toimintasuunnitelma ja budjetti 
piiritoimistoon kokouksen jälkeen. 
J1- ja J2-kortit (nimenkirjoittajat ja 
luottamushenkilöt) viimeistään 31.1.22 
mennessä piiritoimistoon. Velvollisuus 
ilmoittaa nimenkirjoittajat rekisteriin 
perustuu asetukseen Suomen Punaisesta 
Rististä. Ajan tasalla olevat yhteystiedot 
takaavat paremman yhteydenpidon, tuen ja 
ohjauksen osastolle.
Huomaattehan, että osaston hallituksella 
on mahdollisuus valtuuttaa keskuudestaan 
kaksi nimenkirjoittajaa puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan 
ja toiminnanjohtajan lisäksi. Osaston 
sihteeri ei ole automaattisesti osaston 
nimenkirjoittaja. Hänet voidaan kuitenkin 
valtuuttaa nimenkirjoittajaksi olettaen, että 
hän on osaston hallituksen jäsen.
Toimintatilastot piiritoimistoon 15.1. 
mennessä jos se tehdään osastossa käsin, 
muutoin sähköisesti 31.1.22 mennessä. 
(Linkki aukeaa rednetissä viimeistään 
tammikuun alkupuolella)
https://rednet.punainenristi.fi/
toimintatilasto
Vuoden 2021 tilinpäätöksen asiakirjat, 
toimintakertomus vuodelta 2021 sekä 
kevätkokouksen pöytäkirja toimitetaan 
piiriin heti osaston kevätkokouksen jälkeen.

SATAKUNNAN PIIRI

JÄRJESTÖASIAA
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Henkisen tuen peruskurssi
Kurssi on myös ensimmäinen askel kohti 
henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista
hälytysryhmissä.
Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan 
ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja 
käytännön tukea eli henkistä ensiapua. 
Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. 
Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan 
henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset 
kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen.
Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat 
haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen
laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat 
tarvita henkistä ensiapua.
Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat 
hädänalaisia ihmisiä omassa tehtävässään.
Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja 
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat 
valmiuksia auttaa muita ja myös itseä 
mahdollisissa kriisitilanteissa.
Aika: ti 16.11. ja ti 23.11.2021 klo 17.00-
20.30
Paikka: Ystäväpirtti, Puistokatu 18, 38200 
Sastamala
Koulutuksen hinta: 35€ SPR:n jäsenille ja 
muille 45€.
Kenelle: Uusille ja jo toiminnassa mukana 
oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille,jotka 
toimivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja 
valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnassa, 
omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- ja 
nuorisotoiminnassa tai maahanmuuttajien 
tukena.
Ilmoittautuminen 9.11. mennessä 
puhelimitse 040 1680521 tai linkin kautta 
https://www.lyyti.in/hetupk_111021
Kurssin sisältö:
- mitä henkinen ensiapu on
- miksi tukea tarjotaan
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua
- ketkä sitä tarvitsevat
- katso, kuuntele, yhdistä - toimintamalli
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
- auttajan itsehoito
- lisävahingon välttämisen periaate’
Kouluttaja: Tiia Viljakainen, henkisen tuen 
kouluttaja

Lisätiedustelut: Anne-Mari Hakuni, anne-
mari.hakuni@punainenristi.fi tai p. 040 
7607141.
Järjestäjä: Punainen Risti Satakunnan piiri 
yhdessä SPR Vammalan osaston kanssa

THE WORLD NOW! -tapahtumasarja
Satakunnan piiri järjestää tänä syksynä 
THE WORLD NOW! -tapahtumasarjan 
ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. 
Tilaisuudet on suunnattu erityisesti nuorille 
ja nuorille aikuisille, mutta ovat avoimia 
kaikille aiheista kiinnostuneille. Tervetuloa 
mukaan!
Mistä on kyse?
THE WORLD NOW! on neljän eri teeman 
ympärille rakennettu katsaus ajankohtaisiin 
globaaleihin ilmiöihin ja teemoihin. 
Tilaisuuksissa pääset asiantuntijan 
johdolla kuulemaan mistä ilmiössä on 
kyse sekä esittämään itseäsi mietityttäviä 
kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tilaisuuksien 
teemoina ovat pakolaisuus, kestävä 
kehitys, ilmastonmuutos sekä the chain 
of aid. Tavoitteenamme on tarjota avoin 
keskusteluareena näistä ilmiöistä ja 
teemoista. 
Missä ja miten pääsee mukaan?
Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan 
päällä tai etäyhteydellä. Tilaisuuksien 
lähiosallistuminen järjestetään Crazy Town 
Porissa, osoitteessa Rautatienpuistokatu 
7, 28130 Pori. Etäosallistumisen myötä 
tilaisuudet ovat avoimia valtakunnallisesti 
ja osallistua voit mistä tahansa. 
Osallistumislinkit ja ohjeet julkaistaan 
tapahtumakohtaisesti facebook-
tapahtumailmoituksessa lähempänä 
ajankohtia. Klikkaa itsesi mukaan 
tapahtumaan ja saat päivittyvät tiedot 
tilaisuuksista: https://fb.me/e/1uOZENERA 
Aiheet, ajankohdat ja asiantuntijat?
4.11. klo 18-20 Pakolaisuus: asiantuntijoina 
Tiina Salmio ja Annakatriina Jylhä, SPR
17.11. klo 18-20 Kestävä kehitys: 
asiantuntijana Jenni Kauppila, Suomen YK-
liitto
22.11. klo 18-20 Ilmastonmuutos: 
asiantuntijana Pekka Reinikainen, SPR

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

NUORISOTOIMINTA

SATAKUNNAN PIIRI
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30.11. klo 18-20 The Chain of Aid: 
asiantuntijana Leena Reikko, SPR 
(kansainvälinen paneelikeskustelu) **
Tilaisuuksien tarkemmat sisällöt julkaistaan 
facebook-tapahtumassa. 
** Vain etäosallistuminen, tilaisuus 
englanninkielinen

Kohtaamisia nuorten parissa 
terveyden ja turvallisuuden 
edistämiseksi –hanke

Kohtaamisia nuorten parissa -hanke on 
piirin kaksi vuotinen hanke (2021-2022), 
jossa pyrimme lisäämään ehkäisevää 
päihdetyötä Satakunnassa. Tavoitteena 
on jalkautua viikonloppuiltaisin nuorten 
pariin esim. koulujen pihoille ja kauppojen 
pysäköintialueille kohtaamaan 13-29v. 
nuoria. 
Kohtaamisten avulla ohjataan nuoria 
tekemään kestäviä valintoja oman 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 
Erityisesti pyrimme käymään nuorten 
kanssa keskustelua päihteiden käytöstä 
ja sen myötä ehkäisemään nuorten 
päihdekokeiluja. Keskustelun lisäksi 
haluamme luoda turvallisuuden tunnetta 
alueelle olemalla läsnäolevia aikuisia, jolloin 
olemme myös niin ikään ”katsomassa” 
nuorten perään. Ilkivalta ehkä vähenee ja 
nuoret pääsevät ajoissa avun pariin eikä 
kukaan jää päihtyneenä heitteille. 
Nuorten kokoontumiset ovat vilkkaampia 
tiettyinä juhlaviikonloppuina, 
mutta paikkakuntakohtaisia eroja 
saattaa olla. Hankkeessa pyrimme 
perustamaan maakunnallisen päihdetyön 
toimintaryhmän, joka pystyy palvelemaan 
kattavasti Satakunnan alueen osastoja 
käytännön kohtaamistoiminnassa. 
Lisätietoja hankkeesta voi kysellä Tiinalta 
tai Ninalta.

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
aluetärskyt
SPR Satakunnan piiri järjestää 
monimuotoisen ystävätoiminnan 
aluetärskyt kahden osaston alueella. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
ystävätoiminnassa mukana olevat 
vapaaehtoiset.
Aluetärskyt järjestetään seuraavasti:
15.11. klo 17.00-19.00 Porissa (Miittingin 
tiloissa osoitteessa Pohjoispuisto 4.)
18.11. klo 13.00-15.00 Sastamalassa 
(Vammalan osaston toimitilassa osoitteessa 
Puistokatu 18)
Molemmissa tilaisuuksissa on 
samansisältöinen ohjelma 
• Vapaaehtoisen oma jaksaminen ja 
hyvinvointi, alustajana Marika Raitaniemi
• Ajankohtaiset asiat sekä tulevan 
suunnittelua
Ilmoittautuminen 12.11. mennessä 
satakunta@punainenristi.fi tai 040 1680521.
Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni, p.0407607141,
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Ystävävälittäjä koulutus
SPR Satakunnan piiri järjestää yhden illan 
mittaisen koulutuksen 1.12. klo 17.00-
19.30 verkossa (mahdollisuus tulla myös 
piiritoimistoon ns. lähiopetukseen)
Koulutuksen tavoitteena on antaa 
valmiudet toimia Suomen Punaisen 
Ristin ystävävälittäjänä. Koulutuksen 
jälkeen vapaaehtoinen tuntee välityksen 
oikeat käytännöt, osaa käyttää sähköistä 
välitysjärjestelmää ja tietää mistä saa 
tarvittaessa lisäapua.
KENELLE? Koulutus on suunnattu 
vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia 
ystävänvälittäjän tehtävässä sekä välittäjille, 
jotka haluavat täydentää osaamistaan. 
Koulutuksen sisältö:
• Välittäjän rooli ystävätoiminnassa
• Ystävätoiminnan säännöt
• Välitysprosessi
• Yhteydenpito vapaaehtoisiin ja asiakkaisiin
• Sähköisen välitysjärjestelmän käyttö
• Tietosuoja välityksessä
• Laadukas välitys
• Välittäjänä jaksaminen
Lähetämme osallistujille Teams-linkin 
sähköpostiin ennen koulutuksen alkua.

NUORISOTOIMINTA SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

SATAKUNNAN PIIRI
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Ilmoittautuminen 26.11. mennessä 
satakunta@punainenristi.fi tai 040 1680521.
Lisätiedot Anne-Mari Hakuni, p.0407607141, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
tärskyt 29.1.2022 
Monimuotoisen ystävätoiminnan tärskyt 
tulevat taas tuttuun tapaan vuoden alussa. 
Varaathan jo ajan kalenteriisi! 
Olemme useampana vuotena 
kokoontuneet Hotelli Hiittenharjulla, 
mutta nyt valitettavasti tuota perinteiseksi 
kokouspaikaksi muotoutunutta tilaa ei 
tulipalon johdosta enää ole. Ilmoitamme 
myöhemmin tärskyjen ohjelman sekä 
paikan.
Terkuin piirin monimuotoisen 
ystävätoiminnan tiimi (Anne-Mari, Eeva-
Liisa, Ellinoora ja Nina)

Terveyspiste vapaaehtoisten, terveyden 
edistämisen yhdyshenkilöiden ja ruoka-
avussa toimivien vapaaehtoisten 
yhteistyön kehittämistapahtuma
Osastoissa toimivien eri toimintaryhmien on 
hyödyllistä tehdä mahdollisimman paljon 
yhteistyötä ja suunnitella yhteistä toimintaa. 
Järjestämme 29.11.Yyterissä yhteisen 
toiminnan kehittämispäivän, johon ovat 
tervetulleita terveyspistevapaaehtoiset, 
terveyden edistämisen yhdyshenkilöt sekä 
ruoka-aputoiminnan vapaaehtoiset.
Alustava ohjelma:
klo 11.30 Saapuminen Yyteriin; lounas 
ravintolassa buffetpöydästä
klo 12.30 Kokous tilassa alkaa Yyteri 
Wellbeing luento by Henna Kyröjoki
klo 14.30 Iltapäiväkahvi/tee
klo 14.45 Kehittämispäivä jatkuu /
suunnittelua ja ajankohtaiset asiat
klo 16.00 Tapahtuma kokoustilassa päättyy
klo 17.00 Talon buffetpäivällinen
Ilmoittautuminen 20.11. mennessä 
satakunta@punainenristi.fi tai p. 040 
1680521. Lisätiedot Anne-Marilta.

Kutsu kouluttajien yhteisille 
jatkokoulutus- ja virkistyspäiville 22.-
23.1.2022 Hämeenlinnan Aulangolle!
Ohjelmassa on täydennyksiä seuraavilta 
toimialoilta:
- Ensiapuryhmien kouluttajat
- Henkisen tuen kouluttajat
- Humanitaarisen oikeuden kouluttajat
- Järjestökouluttajat
- Nuorisokouluttajat
- Monikulttuurisuuskouluttajat
- Terveyden edistämisen kouluttajat
- Viestinnän kouluttajat
- Ystäväkouluttajat 
Lisäksi on mahdollisuus tutustua muutamiin 
uusiin koulutusmoduuleihin sekä Erätauko-
dialogimenetelmään. Tarjolla on perinteiseen 
tapaan myös yhteistä virkistystä sekä sisällä 
että ulkona.
Ennakkoilmoittautuminen 10.12. mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kouluttajapaivat2022
Kurssimaksu on la-su 90€.
Jokainen majoittuja varaa ja maksaa 
huoneensa itse: Varaukset voi tehdä 
varaustunnuksella BSPR210122 
nettisivuilta, puhelimitse tai sähköpostilla 
myyntipalvelusta:puh. +358 3 41081633, 
aulanko@scandichotels.com 
Hinnat: 62,50€ /2 hh/ hlö ja 105 €/ 1 hh.
Kysy lisää piiritoimistosta Eeva-Liisalta 040 
8610 748 ja kerro jos olet aikeissa lähteä 
mukaan.

Osaamisen varmistaminen

Ensiapuryhmäläisten harjoituspäivä/
osaamisen varmistaminen on lauantaina 
20.11. Porissa.
Harjoituspäivän aikana käydään läpi 
elvytys eri-ikäisille, sairaskohtauksia ja 
pienvammojen ensiapua. 
Tarkemmat tiedot tulevat ensiapuryhmien 
kautta.
Lisätietoa Tiinalta, p. 0400 651 105,         
tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

SATAKUNNAN PIIRI

KUTSU KOULUTTAJILLE

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA
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NÄLKÄPÄIVÄ 2021

SATAKUNNAN PIIRI

Suuret kiitokset kaikille keräykseen osallistuneille! 
Teimme jälleen loistavaa työtä Satakunnassa keräyksen eteen. Tulokset ovat vielä hiukan 
epävarmoja, sillä aivan kaikki osastot ja kaupat, joiden kautta leipää on myyty, eivät ole 
vielä tehneet tilityksiä. 
Piirin tulos on noin 72 – 74 000 € välillä. Piirikohtaisessa vertailussa olemme jälleen 
kärkijoukossa ja myös suoraan euroja keräsimme neljänneksi eniten.  
Viimevuoteen verrattuna tulosta eniten on parantaneet Eurajoki, Eura, Rauma, Ulvila ja 
Säkylä. 
Tarkat keräystulokset julkaistaan seuraavassa Tässä ja Nyt -lehdessä.
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MARRASKUU 2021 
4.11. The world now!: pakolaisuus -luento   Pori/etä 
5.-6.11 Vapepa-foorumi    valtakunnallinen  
8.-14.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko   valtakunnallinen 
9.11. Ystäväkurssi     Rauma 
9.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Jämijärvi 
11.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Pori 
15.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Rauma 
17.11. The world now!: kestävä kehitys   Pori/etä 
18.11. Ystävätoiminnan aluetapaaminen   Vammala 
18.11.  Paperittomat ja Punainen Risti    Teams 
20.11. Osaamisen varmistaminen, ryhmien tapaaminen (piirin järjestämä) 
20.-21.11. Kouluttajakoulutuksen sisältöosat   valtakunnallinen 
21.-28.11. Omaishoitajien viikko    valtakunnallinen 
22.11.  The world now!: Ilmastonmuutos   Pori/etä 
25.-26.11. Omaishoitajien hyvinvointipäivät   Yyteri 
26.-28.11 VAK – täydennys    Nynäs 
30.11. The world now!: Kansainvälinen apu   Pori/etä 
 

JOULUKUU 
1.12. Maailman AIDS päivä    valtakunnallinen 
1.12. Osastofoorumi    teams 
8.12. Piirihallitus 
16.12. EA-ryhmien luento (teams) 
 
 

TAMMIKUU 2022 
15.1.  OHTO kouluttajatapaaminen    valtakunnallinen 
10.1. Valmiuspäivystäjien tapaaminen   Pori 
12.1. SPR Valmiuden peruskurssi Osa 1.   Satakunta ? 
22.1. Vapepa johtajien ja johtoryhmien täydennyskoulutus?? Satakunta ? 
22.-23.1. Kouluttajien täydennyskoulutus    Aulanko, Hämeenlinna 
29.1. Ystävätärskyt    (paikka avoin) 
 
 

HELMIKUU 
kk/ 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari  
5.2. Luottamushenkilökoulutus   Pori 
11.-13.2.  Vapepa-johtajien täydennyskoulutus    valtakunnallinen 
16.2. SPR Valmiuden peruskurssi Osa 2.   Satakunta  
14.2. Ystävänpäivä    valtakunnallinen 
 

MAALISKUU 
2.3. SPR Valmiuden peruskurssi   Satakunta 
5.3. Vapepa Valmiusavaus    Satakunta ? 
kk 1 tiistai Vapepa-johtajien webinaari    valtakunnallinen 
22.3. Vapepa maakuntatoimikunnan kokous   Pori 
 

HUHTIKUU 
kk 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari 
1.-3.4. Auttajat Aulangolla    Hämeenlinna 
8.-10.4.  Vapepa-johtajakoulutus,     Kuopio   
11.4. SPR Valmiuden peruskurssi   Satakunta 
22.-24.4. Bigpepan valmisteluviikonloppu osa 1.   Pori/Pastuskeri 
23.4. Vuosikokous     Hinnerjoki 
 

TOUKOKUU 
kk 1 tiistai  Vapepa-johtajien webinaari    Valtakunnallinen 
6.-7.5. Valmiusharjoitus     Valtakunnallinen 
13.- 15.5. Vapepa esittely/Erämessut    Porin ravirata  
14.5. Voimavarapäivä    Pori/Pastuskeri 
20.-21.5. Bigpepan valmisteluviikonloppu osa 2.   Pori/Pastuskeri 
 

KESÄKUU 
14.-18.6. Bigpepa -leiri    Pori/Pastuskeri 
 

 
Päivämäärä ja paikkamuutokset mahdollisia. 
Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin nettisivuilta satakunta.punainenristi.fi  
ja vapepan koulutuksista vapepa.fi 
 

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

TAPAHTUMAKALENTERI MARRASKUU  2021 - KESÄKUU 2022

SATAKUNNAN PIIRI
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YHTEYSTIETOJA

KIITOKSET 
kaikille vapaaehtoisille ja 

yhteistyökumppaneille menneestä 
vuodesta!

Hyvää loppu vuotta ja Joulun 
odotusta!

SPR Satakunnan piirin henkilökunta

SATAKUNNAN PIIRI

 
PIIRITOIMISTO 
 

Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori (7.6.2021 alkaen) 
p. 040 168 0521 (arkisin klo 9.00-15.00) 
sähköposti: satakunta@punainenristi.fi   
kotisivut: satakunta.punainenristi.fi 
 
PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA     
 

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
 

Toiminnanjohtaja, 
Paula Ilén, p. 040 563 0118 
 
 

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

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

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

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

Järjestösihteeri,  
Paula Hellgrén, p. 040 125 0210 
 
 

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

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

Valmiuspäällikkö,  
Kari Petäjä, p. 040 032 2191 
 
VASTAANOTTOKESKUS 
 

Porin Liinaharjan vastaanottokeskus, Langintie 2, 28600 Pori 
 

Vastaanottokeskuksen johtaja, Niina Mitikka, p. 040 778 4897 
 
PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY  
 

Palvelupiste ja koulutustilat: Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), 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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