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Kiitos, että olet Punaisen Ristin jäsen ja tuet siten 
auttamistoimintaa niin suomessa kuin maailmalla! 

 
Tässä kirjeessä muun muassa: 

- Limingan osaston tervehdys jäsenille 
- Osaston toiminnan esittelyä 
- Osaston tiedossa olevia alkuvuoden tapahtumia 

 

Kaikille avoin Punainen Risti tutuksi –tapahtuma 

Limingan seurakuntatalolla tiistaina 6.5.2014 klo 
17:00 alkaen. Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 

LIMINGAN OSASTON JÄSENKIRJE 1/2014 
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Tervehdys osaston 
jäsenille! 
 
Sydämellinen kiitos sinulle, että olet 
Punaisen Ristin jäsen! Jäsenenä tuet 
ensiarvoisen tärkeällä tavalla 
järjestön toimintaa niin 
kotimaassa kuin koko 
maailmassa. 
 
Viime vuoden osalta 
Limingan osaston 
toiminta oli mukavan 
monipuolista ja 
erityisesti ensiapu-
ryhmän toimintaan 
saatiin alkuvuoden 
rekrytointikampanjan 
ansiosta parikymmentä 
uutta aktiivista harrastajaa. 
Vaikka uusien aktiivitoimijoiden 
määrä kasvoikin mukavasti, toivomme 
edelleen lisää vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan. Erityisesti ystävätoiminta 
kaipaisi uusia kasvoja, mutta toki kaikki 
toimintamuodot ja -ryhmät ovat aina 
avoinna uusille aktiiveille. 
 
Tästä kirjeestä löydät lisätietoja osastomme 
aktiivisista toimintamuodoista ja 
avainhenkilöiden yhteystiedot, joilta saat 
halutessasi lisätietoja vaikkapa toimintaan 
mukaan pääsemiseksi. 
 
Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 5.-11.5.2014, tämän vuoden teema 
on ensiapu ja kohteena erityisesti perheet. 
Tuolloin on erinomainen tilaisuus tutustua 
osaston toimintaan kaikille avoimessa 
Punainen Risti tutuksi –tapahtumassa, jonka 
järjestämme tiistaina 6.5.2014 klo 17:00 
alkaen Limingan seurakuntatalolla. Nähdään 
siellä ☺ 
  
Kevätaurinkoa odotellen, 
 
 
Limingan osaston hallitus 

Luottamushenkilöt 
2014 
 
Osaston syyskokous valitsi osaston 
hallituksen jäseniksi toimintavuodelle 2014 

seuraavat henkilöt: Anu Määttä 
(puheenjohtaja), Paula Lepistö, 

Rauni Ojala, Leea Sangi, Pirjo 
Mäkelä, Sari Saari, Hanna 
Luukinen, Jaana Sohlo, Pia 
Quiroz ja Kari Korvela. 
 
Lisäksi hallituksen 
ulkopuolisina 
luottamushenkilöinä toimii 
Jose Quiroz 

(valmiustoiminta), Marja 
Juustila (kirjanpito) sekä Maarit 

Arola (rahastonhoito). 
 

Osaston toimintaa 
 
Keräykset ja varainkeruu 
 
Punainen Risti järjestää vuosittain useita 
valtakunnallisia keräyskampanjoita. Tärkein 
kampanja on vuosittainen Nälkäpäivä, jossa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. 
Lahjoitusten avulla Punainen Risti voi auttaa 
hädänalaisia nopeasti ja tehokkaasti sekä 
Suomessa että ulkomailla. Vuonna 2013 
osastomme nälkäpäiväkeräykseen osallistui 
38 lipaskerääjää. Yhteistuotto kouluissa 
kiertäneiden lippaiden kanssa oli 2302,04 
euroa. Tänä vuonna Nälkäpäiväkeräys 
toteutetaan 18.-20.9. Mitäpä jos ryhtyisit 
kerääjäksi? Tarkempaa tietoa asiasta 
laitamme jäsenille elokuun alussa. 
 
Kampanjoiden lisäksi Punainen Risti voi 
tarvittaessa käynnistää erillisen 
hätäapukeräyksen esimerkiksi ison 
luonnonkatastrofin sattuessa. Viime vuonna 
tällainen keräys oli lipaskeräys Filippiinien 
taifuunin uhrien auttamiseksi.  
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Lakeuden ensiapuryhmä 
 
Ensiapuryhmän toiminnan runko muodostuu 
kahden viikon välein järjestettävistä 
harjoitusilloista, joiden aiheina on kaikkea 
ensiapuun liittyvää. Ryhmässä voi 
halutessaan kouluttautua vaikkapa 
ensiapupäivystäjäksi tai Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun hälytysryhmäläiseksi.  
 
Ensiapuryhmä kokoontuu kevätkaudella 
2014 parittomien viikkojen keskiviikkoisin 
klo 18.00. Tarkista kokoontumispaikka 
osaston nettisivuilta tai ensiapuryhmän 
johtajalta ja tule mukaan! 
 
Ensiapupäivystykset 
 
Ensiapuryhmä tarjoaa 
ensiapupäivystyspalvelua mm. erilaisiin 
yleisötilaisuuksiin, urheilukilpailuihin jne. 
 
Viime vuonna osaston ensiapuryhmä 
päivysti 15:ssä yleisötapahtumassa. 
Ryhmästä oli päivystäjiä mm. WOC 
2013/Suunnistuksen MM-kilpailuissa 
Sotkamossa heinäkuussa 2013. 

 
Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu 
 
Osaston ensiapuryhmä on myös 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(www.vapepa.fi) hälytysryhmä, mikä 
tarkoittaa että viranomaiset voivat hälyttää 
ryhmän (Vapepan johtamana) avustamaan 
esim. kadonneen etsinnässä. 
Hälytysryhmään kuuluu tähän 
toimintamuotoon erikseen sitoutuneet ja 
koulutetut jäsenet. 

 
Reddie Kids -kerho 
 
6–10 -vuotiaille lapsille tarkoitettu Reddie 
Kids -kerho aloitti vuoden alussa 
kokoontumiset Tupoksessa. 

Kerhossa tutustutaan leikkien, askartelun ja 
pelien avulla Punaisen Ristin toimintaan ja 
periaatteisiin. Kerhon teemoja ovat mm. 
ensiapu, turvallisuus, ystävyys, pakolaisuus, 
suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden 
ymmärtäminen ja arvostaminen. 
 
Kerho kokoontuu kevätlukukaudella 2014 
keskiviikkoisin klo 17.30 – 19.00 Tupoksen 
alakoulun luokassa nro 104 (ruokalan 
läheisyydessä olevan hissin vieressä, 
ensimmäisessä kerroksessa). 

 
Ystävä- sekä vanhusten 
viriketoiminta 
 
Niittypirtillä järjestetään vanhusten 
viriketoimintaa kerran kuukaudessa. 
Toimintaa vetävät Leena Leppäluoto, Eira 
Leskelä sekä Anja Kýlen. 
 
Seurakunnan kanssa järjestämme yhdessä 
ystävätoimintaa. Erityisesti tähän toimintaan 
kaipaisimme lisää uusia vapaaehtoisia! 
 
Kotimaanapu 
 
Osasto voi avustaa viranomaisten tukena 
äkillisten onnettomuuksien uhreja. Tällaisia 
tilanteita ovat esimerkiksi tulipalo, tulva tai 
muu luonnononnettomuus, 
liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi 
joutuminen tai suuronnettomuus. 
 
Punaisen Ristin antama apu voi olla henkistä 
tukea, ohjausta ja neuvontaa, käytännön 
apua, talkootyötä ja taloudellista apua. 

 
Veripalvelutoiminta 
 
Punaisen Ristin Veripalvelu järjestää 
säännöllisesti verenluovutustilaisuuksia 
Limingassa. Limingan osasto auttaa 
Veripalvelun toimintaa osallistumalla 
tilaisuuksien käytännön järjestelyihin 
paikkakunnalla. 
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Osaston tulevia 
tapahtumia 
 
Vaate- ja tavarakeräys 
Pe 14.3. klo 17.00 – 19.00 
La 15.3. klo 9.00 – 12.00 
Tupoksentie 10 (ent. kirjaston tilat) 
 
Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, 
kenkiä, leluja, astioita ja kodin 
pientavaroita. 

 
Osaston kevätkokous 
Ke 19.3. klo 19.00 
Pitkäkoskentie 15 (Liminganportti) 
 
Käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset 
asiat.  

 
Punainen Risti tutuksi -
tapahtuma 
Ti 6.5.2014 klo 17.00 – 20.00 
Pappilantie 6 (seurakuntatalo) 
 
Tule tutustumaan SPR:n Limingan osaston 
toimintamuotoihin ja -ryhmiin. Tapahtuma 
on avoin kaikille, joten tule ja tuo myös 
tuttusi/kaverisi/koko perheesi mukaan! 
 
Mukavaa ohjelmaa ja toimintaa kaiken 
ikäisille mm. ensiapuharjoituksia ja 
muurikkalettujen paistoa. 
 

Verenluovutukset 
Ti 27.5. klo 15.00 – 18.00 
To 4.9. klo 15.00 – 18.00 
To 4.12. klo 15.00 – 18.00 
Pappilantie 6 (seurakuntatalo) 

 

Osaston 
yhteystiedot 
 
Osaston puheenjohtaja 
Anu Määttä 
 
Osaston yleinen sähköposti 
liminka@punainenristi.fi 
 
Ensiapupäivystykset 
lakeus-ea-paivystykset@googlegroups.com 
041 493 6910 
 
 
Keräystoiminta, osaston varapj. 
Sari Saari 
sarimarjut.saari@gmail.com 
040 581 9888 
 
Ensiapuryhmätoiminta, tiedotus 
Kari Korvela 
kari.korvela@hotmail.fi 
040 770 1884 
 
Valmiustoiminta, Vapepa 
Jose Quiroz 
jose.quiroz@mail.suomi.net 
040 568 5404 
 
Nuorisotoiminta, kotimaanapu 
Pia Quiroz 
pia.quiroz@mail.suomi.net 
040 179 3559 
 
Veripalvelutoiminta 
Jaana Sohlo 
jaana.sohlo11@gmail.com 
040 822 4247 
 
 
Internet (Limingan osasto) 
http://rednet.punainenristi.fi/liminka 
 
Facebook (Limingan osasto) 
https://www.facebook.com/sprliminka 
 
Internet (Suomen Punainen Risti) 
http://www.punainenristi.fi/ 


