
YHDESSÄ VOIMME PAREMMIN. NÄHDÄÄN – TOISEMME.

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen  
suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä  
on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.  

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien 
sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin.  

Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja  
pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen  

on yksi järjestön päätavoitteista.

PUNAISEN RISTIN PERIAATTEET

Inhimillisyys
Tasapuolisuus

Puolueettomuus
Riippumattomuus
Vapaaehtoisuus

Ykseys
Yleismaailmallisuus

Tervetuloa mukaan  
Pirkkalan osaston toimintaan

KYSY LISÄÄ TAI TULE MUKAAN TOIMINTAAN

Suomen Punainen Risti 
Pirkkalan osasto

sprpirkkala@gmail.com
Puheenjohtaja 040 867 9958

Ystävätoiminta

spr.pirkkala.ystavat@gmail.com

Ensiapu ja valmiustoiminta

ea.pirkkala.spr@gmail.com
puh. 045 105 7459

RedNet: rednet.punainenristi.fi/pirkkala
Oma Punainen Risti: vapaaehtoiset.punainenristi.fi



SPR PIRKKALAN OSASTO

Haluatko olla vapaaehtoinen ystävä yksinäiselle, vai onko 
esimerkiksi ensiapuryhmässä toimiminen sinun juttusi? Vai 

tiedätkö jonkun ystäväsi, jota tämä toiminta voisi kiinnostaa? 
Vaihtoehtoja on paljon ja Punaisen Ristin vapaaeh toisena autat 

juuri sinulle sopivalla tavalla – niin usein kuin itse haluat.

 Kuulut oman paikka kuntasi auttajaporukkaan ja samalla 
maailmanlaajuiseen verkostoon.  

Nähdään toisemme - yhdessä voimme paremmin.
Tervetuloa!

KERÄYSTOIMINTA JA 
KOTIMAAN APU

Pienikin apu ja antamasi 
aika on arvokasta. Voit tulla 
toimintaan mukaan kerääjäksi 
Nälkäpäivään tai järjestämään 
vaatekeräyksiä ja ruoka-avun 
jakelua.

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Ensiapu- ja valmiusryhmä kokoontuvat 
yhdessä Nokian kanssa harjoittelemaan 
ensiavun taitoja Vapaaehtoisilla on mah- 
dollisuus tulla oppimaan itselleen ensiapu- 
taitoja tai kiinnostuksensa mukaan esi- 
merkiksi henkilöetsintää, ensihuoltoa, 
henkistä tukea tai muonitusta ja liittyä 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun hälytys- 
ryhmään. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa 
koulutusta tai kokemusta ensiavusta. 
Koulutetut vapaaehtoiset voivat osallis- 
tua erilaisten yleisötilaisuuksien ensi-
apupäivystyksiin.

YSTÄVÄTOIMINTA

Uusia ystäviä kaivataan jatkuvasti mukaan 
toimintaan. Jos sinulla on kyky kuunnella ja 
olla läsnä, olet sopiva ystäväksi. Erityistai- 
toja ei tarvita. Vapaaehtoistoiminta voi olla 
yhdessä ulkoilua, asiointiapua, kahvittelua, 
kulttuuritapahtumiin osallistumista tms. 
Lauantaisin Pirkkalan osaston Ystävät käy- 
vät ulkoiluttamassa Pirkankoivun palvelu-
keskuksen asukkaita. 

KOTOUTUMISEN TUKI

Tavoitteena on tukea Pirkkalaan saapuneita 
maahanmuuttajia kotoutumaan kuntaan.

Olemme mukana myös Pirkkalan kunnan, 
seurakunnan ja Elokolon yhdessä järjestä- 
missä monikulttuurisissa kesätapahtumissa 
ja joulujuhlassa.


