Kiinnostaako Sinua lastenkerhon ohjaaminen?
Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin lastenkerho
7–12-vuotiaille. Jos olet yli 15-vuotias oma-aloitteinen
nuori tai aikuinen ja tulet toimeen lasten kanssa, olet
oikea henkilö toimimaan Reddie Kids -kerhon
ohjaajana.
Kerhon ohjaajana saat arvokasta kokemusta vastuullisesta tehtävästä ja pääset
tutustumaan lasten kanssa Punaisen Ristin toimintaan. Et tarvitse aiempaa
kokemusta,
sillä
koulutamme
sinut
tehtävään.
Lue
lisää:
www.punainenristi.fi/tule-mukaan/ReddieKids-ohjaajaksi. Lisätietoja Elina
Junnila p. 0503428683.

Osallistuminen on kannanotto!
Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan.

Muita vastuuhenkilöitä





Anu Vira, puheenjohtaja, p. 0404369739
Helena Tähtinen, sihteeri, p. 0500771921
Hannele Heino, jäsenasiat, p. 0505655606
Ritva Heikkilä, kouluyhteistyö, p. 0442595629

Mynämäen osaston jäsenkirje 2016

Löydä oma tapasi auttaa!
Osastomme
tarjoaa
vapaaehtoisvoimin.

apua

ja

monipuolista

Emme vaadi vapaaehtoisilta erityistaitoja eikä meillä ole ylä- tai
alaikärajaa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, ja jokaisen
panos on merkityksellinen. Koulutamme aktiivisesti vapaaehtoisia
sekä innokkaita ryhmien ohjaajia jokaisen omien toiveiden ja
resurssien rajoissa.
Tässä jäsentiedotteessa on lyhyesti kerrottu toimintamuodoistamme;
voit osallistua kerran vuodessa lipaskerääjänä tai kerran viikossa
ystävätoiminnassa. Tervetuloa mukaan!

Iloa auttamisesta,
Anu

Yhteystietoja



Sähköposti mynamaki@punainenristi.fi
Toimitila SPR Parkki, Vanha yhteiskoulu, Keskuskatu 19

Tiedotamme toiminnastamme:




Vakka-Suomen Sanomien kuntapalstalla
Facebookissa https://www.facebook.com/PunainenRistiMynamaki
Nettisivuilla www.mynamaki.punainenristi.fi

toimintaa

Perinteiset Henryn päivän kahvit
to 12.5.2016 klo 14-17
toimitilallamme SPR-parkissa,
Vanha yhteiskoulu, Keskuskatu 19
Myynnissä Apuommelkerhon
ja SPR:n tuotteita.

Osastollamme on erilaisia toimintamuotoja, joihin voit osallistua.
Punainen Risti tarjoaa kaikkeen toimintaan perehdytystä ja koulutusta.
Tervetuloa mukaan!

Valmiussuunnitelmamme on laadittu yhdessä Mietoisten ja Karjalan osastojen
kanssa, ja se tarkistetaan vuosittain. Valmiustoiminnan yhteyshenkilö on Katja
Heinonen p. 0443404323 ja kotimaan avun Eino Väärä p. 0400836922.

Ystävätoimintaan osallistumalla jaat iloa sairaille ja

Nettiparkki tarjoaa senioreille opastusta tietotekniikan

vanhuksille. Voit toimia ystävänä tai silloin tällöin
saattajana ulkoilussa ja asiointimatkoilla. Ystävätoimijat
kokoontuvat joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina
toimitilallamme SPR Parkissa klo 18. Yhteyshenkilö on
Helena Herrala p. 0505393716. (kuva Eino Väärä)

hallintaan. Voit piipahtaa tai tulla mukaan koko päiväksi.
Nettiparkki on avoinna toimitilallamme arkipäivisin klo 1014, kesäkuukausina pidetään tauko. Nettiparkin
yhteyshenkilö on Hanna Vänni p. 0405386614. (kuva
Hanna Vänni)

Ensiapuryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuussa maanantaisin. Voit tulla

Apuommel-kerhossa voit käyttää käsityötaitojasi ja ommella mm.

harjoittelemaan ensiaputaitoja tai vaikka kouluttautua ensiapupäivystäjäksi
oman kiinnostuksesi mukaan. Ryhmä hoitaa tilauksesta
ensiapupäivystyksiä erilaisissa tapahtumissa. Osa
ryhmäläisistä kuuluu myös Vapepan hälytysryhmään,
joka avustaa viranomaisia esim. etsintätilanteissa. Eatoiminnan yhteyshenkilö on Elina Junnila p. 0503428683
ja ea-päivystysyhteyshenkilö on Kari Koskivainio
p. 0447888666. (kuva Elina Junnila)

lastenvaatteita katastrofiavun tarpeisiin. Kerho on ilmainen, ja materiaalit
saadaan lahjoituksina. Kokoontumisista ilmoitetaan kuntapalstalla V-S
Sanomissa. Yhteyshenkilö on Leena Gustafsson p. 0408488483.

Verenluovutustilaisuuksia on Mynämäessä kuusi kertaa vuodessa.
Niistä ilmoitetaan V-S Sanomissa. Seuraava tilaisuus on ti
14.6.2016 seurakuntakodilla klo 13-18. Yhteyshenkilö on Seija
Amberla p. 0400971847.

Nälkäpäivä on keräystoiminnan tärkein tapahtuma, joka on tänä vuonna
15.-16.9. Sen onnistumiseksi tarvitaan useita lipaskerääjiä tunniksi tai kahdeksi.
Toivomme
mahdollisimman
monen
jäsenen
kuuluvan
osaston
kerääjärekisteriin ja osallistuvan Nälkäpäivään.
Pääset
mukaan
ilmoittamalla
yhteystietosi
keräysjohtajalle tekstiviestillä p. 0451340985 tai
sähköpostilla taina.ukkonen@gmail.com. (kuva Eino
Väärä)

Valmiustoiminta on osaston varautumista auttamaan hädässä olevia ja
tukemaan viranomaisia onnettomuus- ja pelastustehtävissä. Esimerkiksi
tulipalotilanteissa osastollamme on valmius ensihuollollisiin toimiin, kuten
henkiseen tukeen, aineelliseen apuun, majoitukseen ja muonitukseen.

Olemme mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia
Henryn päivän kahvit to 12.5.2016 klo 14-17 toimitilallamme. Katso ilmoitus
etusivulla.

Aamupuhallus la 11.6.2016 klo 9-11 Lizelius-puistossa
Vanhan yhteiskoulun luona. Ohjelmassa on mm.
kahvakuulajumppa ja maksullinen picnic-aamiainen.

Wirmon kuutamoillallinen la 6.8.2016 klo 18-22
torilla. Mynämäen yhteinen ja ohjelmallinen picnic omin
eväin. (kuva Helena Tähtinen)
Löydät osastomme myös Laurin markkinoilta la 13.8.2016 esittelyteltan kera.
Hoidamme samalla markkinoiden ensiapupäivystyksen.

