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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Tanja Korpilahti, 020 701 2247, tanja.korpilahti@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piiri Taitto: Paula Hellgren, 020 701 2821, 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. 
Suoja merkin 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 osastomateriaalit.  
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Viestintäjohtajan terveiset

KESÄKUUSSA SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
yleiskokous hyväksyi uuden toimintalinjauksen. 
Samalla kun katsomme, miten vastaamme tule-
vaisuuden haasteisiin, vietämme yhteistä juhla-
vuottamme 100-vuotiaan Suomen kanssa. 

Osastot, pienetkin, ovat lähteneet innolla järjes-
tämään juhlavuoden auttajakursseja. Auttajalas-
kuri.fi sivulta voit seurata koulutettujen määrää. 
Heti tammikuun alussa ojennamme 100-vuotiaal le 
Suomelle mitä hienoimman syntymäpäivälahjan. 

 
 

 

Valtaosa uusista vapaaehtoisista ottaa meihin 
yhteyttä ensimmäisen kerran verkossa. Olemme 
kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia kes-
kusteluja teidän vapaaehtoisten kanssa siitä,  
millaisia digitaalisia palveluita järjestöltä toivo-
taan. Viesti on selvä: Verkkopalveluidemme on 
oltava helppokäyttöisiä, ne on löydettävä hel-
posti ja niiden on toimittava samalla Punaisen 
Ristin käyttäjätunnuksella. 

  
 
 
 

Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on saa-
da uudet vapaaehtoiset mahdollisimman helposti  
mukaan Suomen Punaisen Ristin auttamistyöhön. 

Toinen yhtä tärkeä päämäärä on tarjota avain-
vapaaehtoisille nykyistä RedNetiä helpompi ja 
mukavampi tapa järjestää tapahtumia, ilmoittaa 
niistä ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Samalla  
jokainen vapaaehtoinen saa oman tunnuksen, 
jonka kanssa tulevia palveluita käytetään.

Ilpo Kiiskinen 
Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja
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Rakas Nälkäpäivä

PÄÄKIRJOITUS 23.10.2017

Tätä kirjoittaessani vuoden 2017 Nälkäpäiväke-
räyksen tulos ei ole vielä kokonaisuudessaan sel-
villä. Silti haluan jo kiittää kaikkia osastoja ja va-
paaehtoisia, että jälleen kerran olette antaneet 
aikaanne ja voimavarojanne toteuttaa järjestöm-
me näkyvimmän vuosittaisen kampanjan. Nälkä-
päiväkeräyksellä on pitkät kymmenien vuosien 
taakse ulottuvat perinteet ja se on vakiinnutta-
nut paikkansa muitten toimijoitten suurten val-
takunnallisten keräysten joukossa ja onkin yksi 
tunnetuimmista. Jälleen viime yleiskokoukses-
sa nousi esiin Nälkäpäiväkeräyksen paikka vuo-
sikalenterissa: pitäisikö keräys siirtää kevääl-
le Punaisen Ristin viikolle vai johonkin muuhun 
ajankohtaan. Kokous päätti pitää keräysajankoh-
dan ennallaan syksyssä, mikä mielestäni osoittaa 
osastojen ja vapaaehtoisten olevan sitä mieltä, 
että Nälkäpäivä on lähes instituutio eikä siihen 
ole tarvetta kajota, ainakaan toistaiseksi.

Vaikka keräystulos on vielä avoin,on havaittavis-
sa merkkejä siitä, että tänä vuonna emme yltäi-
si valtakunnallisesti aivan viimevuotiselle tasolle. 
Satakunnan piirin tulos on suhteellisesti yksi par-
haista piirien tuloksia tarkasteltaessa. Hienoa! 
Osastoista tulleissa palautteissa on kuitenkin 
noussut pari seikkaa Nälkäpäiväkeräyksen tule-
vaisuutta ajatellen. Ensinnäkin on pantu merkille, 
että käteisen rahan käyttö on vähentynyt ja siksi 
perinteinen lipaskeräys ei ole tuottanut entiseen 
malliin. Toisaalta tämä ei kuitenkaan ole lisän-
nyt mobiili- ja nettilahjoituksia samassa suhtees-
sa. Sähköiset pankkiyhteydet ovat jo tätä päivää 
ja keräyksiin lahjoittaminen onnistuu myös esim. 
kortilla tai kännykällä. Tätä voitaisiin hyödyntää 
myös osastoissa entistä enemmän.

Toinen huomio oli se, että vapaaehtoiset alkavat 
uupua. Keräyksen toteuttaminen isolla porukalla 
on hauskempaa ja tuottavampaakin eikä ole tar-
koitus, että keräysjohtaja yksin tai ”aina ne muu-
tamat samat” henkilöt hoitavat keräämisen. Mo-
net osastot ovat käyttäneet esim. koululaisia tai 
opiskelijoita apuna lipaskerääjinä. Monet meis-
tä kuuluvat erilaisiin sosiaalisen median ryhmiin 
ja niiden kautta löytyy mitä erilaisempia mahdol-
lisuuksia sekä ihmisiä otettavaksi mukaan Nälkä-
päiväkeräykseen. On tärkeää myös pitää ”osas-
ton ovet avoinna” kaikille ihmisille ja ideoille, 
jotta jokainen toimintaan mukaan pyrkivä tuntisi 
itsensä lämpimästi tervetulleeksi.

On ollut puhetta Nälkäpäiväkeräyksen kehittämi-
sestä ja uudistamisesta ja viitaten edellisiin ha-
vaintoihin siihen lienee aihetta. Keräystavat var-
masti kaipaavat muutosta ja monipuolistumista, 
perinteisen lipaskeräyksen rinnalle tarvitaan jo-
tain innovatiivista, mutta lahjoittajalle helppoa 
tapaa. Voisi sanoa, että Satakunnan piiri on tässä 
eräänlainen edelläkävijä; nälkäpäiväleivän myynti 
on piirimme erikoisuus ja ”innovaatio” sekä myös 
vankka kivijalka keräystuloksen pitämiseksi valta-
kunnallisesti kärkisijoilla. Ei anneta periksi, vaikka 
joka vuosi emme tekisikään uutta keräysennätys-
tä. Olette taas tehneet parhaanne, se riittää.
                                                                                 
Kiitoksin , Marju Pihlajamaa
                                                                                 
Satakunnan piirin puheenjohtaja
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI NÄLKÄPÄIVÄÄN

Kampanjoiden 2018 aikataulut
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AINO TUOMI-NIKULA ja Vilho 4 kk olivat keräämässä Kolmen 
sepän aukiolla Helsingissä.

Nälkäpäivänä kerätyt 
varat tulivat heti  
käyttöön

Järjestömme valmiuden kulmakivi Nälkäpäivä 
tuotti lippaisiin tehtyinä lahjoituksina ensim- 
mäisen arvion mukaan 1 250 000 euroa. Suuri  
kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella 
osallistuneille!

Jokaisen Nälkäpäivään osallistuneen ponnistus 
on ollut äärimmäisen arvokas. Kerätyt varat tu-
livat tarpeeseen saman tien, sillä heti keräystä 
seuranneella viikolla päätimme irrottaa katast-
rofirahastosta 500 000 euroa lähettääksemme 
Bangladeshiin sairaalan satojen tuhansien  
Myanmarista paenneiden ihmisten avuksi. 

Jo Nälkäpäivän aikana Suomesta lähti kaksi 
avustustyöntekijää auttamaan Karibian hirmu-
myrskyjen tuhoissa. Apua tarvittiin keräyksen 
jälkeisellä viikolla myös Suomessa, kun tulipalo 
teki tuho jaan muun muassa Vaasassa.

Keräyksen kokonaistulos selviää marraskuussa.  
Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitus-
tavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja mobiili-
sovelluksilla tehdyt lahjoitukset. Nälkäpäivän 
lipas keräys järjestettiin 14.–17.9.2017.

helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
19.–25.3.

Maailman 
terveyspäivä 

7.4.

Punaisen 
Ristin viikko 

3.–9.5.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Maailman 
ensiapu päivä 

8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Tapaturma-
päivä 13.4.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Maailman  
aids-päivä  

1.12.
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JÄSENYYS VUONNA 2018

Helsingissä kesäkuussa pidetyssä yleiskokouk-
s essa hyväksyttiin Punaisen Ristin jäsenyyden  
selkeyttäminen. Sen vuoksi perhejäsenyys 
poistuu ensi vuoden alusta lähtien. 

Uusi valtuusto käsittelee/vahvistaa ensi vuoden 
jäsenmaksut ja niiden jakautumisen marraskuun 
kokouksessaan. Perhejäseniä on vajaa yhdeksän 
prosenttia kaikista jäsenistämme. 

Maltilliset jäsenmaksut, paikallisen Punaisen Ris - 
tin toiminnan tukeminen ja kannanotto inhimil li-
syyden puolesta ovat hyviä syitä jatkaa jäsenyyttä. 

JÄSENYYSMUODOT JA JÄSENMAKSUT 2018

• Vuosijäsen 20 € / kalenterivuosi

• Vuosijäsen alle 29-vuotias  
10 € /kalenterivuosi

• Ainaisjäsen 300 €

Jäsenmaksutuotot jaetaan osastoille kuten  
ennen eli osastot saavat jatkossakin suurimman  
osan jäsenmaksuista:

• Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden  
jäsenmaksu tulee kokonaan osastolle.

• Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tulevat  
kokonaan osastolle.

• Muilta osin jaot voi katsoa RedNetistä  
(Tieto ja taito/Jäsenhankinta).

Lisätietoja:
Piiritoimistot

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman p. 020 701 2201

CRM-suunnittelija  
Kirsi Lehtinen p. 020 701 2197 

RedNet (Tieto ja taito/Jäsenhankinta) 

Punaisen Ristin verkkosivut (Tule mukaan/ 
Liity jäseneksi) 

Uudet tiedot päivittyvät 1.12.2017. Joulukuun  
aikana netin kautta jäseneksi liittyneiden  
jäsenyys alkaa 1.1.2018.

Punaisen Ristin jäsenyyttä selkeytetään 

POISTA VANHAT  
JÄSENMATERIAALIT  
KÄYTÖSTÄ

•   Perhejäsenyyden poistuessa 
1.1.2018 alkaen mitään vanhoja  
materiaaleja ei voi käyttää (esim.  
esite, flyer, käteiskuittivihko). 
Poistathan vanhat jäsenmateriaa-
lit käytöstäsi ja paikoista, joissa 
niitä on esillä.

•   Vuodeksi 2018 tuotetaan uudet  
jäsenhankintamateriaalit. Ne ovat 
tilattavissa 1.12. alkaen verkko-
kaupasta osastotunnuksilla.

TIEDOTTAMINEN  
PERHE JÄSENYYDEN 
POISTUMISESTA

•   Osaston lähettämässä jäsen-
postissa kannattaa kertoa  
per hejäsenyyden poistumisesta  
ja kannus taa jäseniä jatkamaan  
jäsenyyttä.

•   Perhejäsenyystalouksille lähe-
tetään tietoa perhejäsenyyden 
poistumisesta. Lisäksi asiasta  
kerrotaan Avun maailma -leh-
dessä (nro 4) marraskuussa.
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HYVÄ JOULUMIELI 23.11.–24.12.2017

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa päivää aikaisemmin

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla  
Hel singin päärautatieasemalta poikkeuksel-
lisesti jo torstaina 23.11. Avajaisissa esiintyy 
Pete Parkkonen. Ylen aamu-tv tekee paikan 
päältä suoraa lähetystä. 

Tänä vuonna on myös toinen avajaistapahtuma –  
SPR:n ja MLL:n järjestämä tempaus 24.11. Vaa-
sassa, missä on mukana Yle Pohjanmaa. Aamu- tv 
kertoo keräyksestä päivittäin 22.12.2017 saakka 
ja keräystulos uutisoidaan valtakunnal lisesti  
jouluaattona.

Toimita kortit hyvissä ajoin perheille
Keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa ja 70 euron  
arvoisia lahjakortteja jaetaan yhteensä 30 000 
kappaletta. 

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47.  
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Osas tojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa 
jakaa lahja kortit perheille hyvissä ajoin, jotta ai-
kaa jää osto jen tekemiseen ennen juhlapyhiä ei-
kä kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkas-
taa, että jokaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. 

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA

• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  
www.hyvajoulumieli.fi

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Lisätietoja piiritoimistosta  
ja joulumieli@punainenristi.fi

Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2017. Hyvä 
Joulu mieli -lahjakort tien jako-ohjeet on myös  
päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti  
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja  
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina  
partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223

PIPARIT JA GLÖGI maistuivat ohikulkijoille Helsingin päärautatie asemalla marraskuussa 2016.
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JOULUKAHVILA JA YSTÄVÄNPÄIVÄ-KAMPANJA

Voisitko järjestää paikkakunnallasi joulukahvilan?

Nähdään  
ystävänpäivänä!

Kaikille avoimet kahvilat ovat olleet sekä  
järjestäjille että osallistujille mukava tapa  
olla yhdessä jouluna. 

Moni kaipaa vaihtelua joulunpyhiin, joten kahvi - 
lat ovat hyvä paikka saada mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Osallistua voi myös leipomalla.

– Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvila 
tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ja tulla mu-
kaan vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa joulun-
aikana tekemistä, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty ih-
misten halu ja tarve olla yhdessä. Joulukahvila on 
vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaa -
ehtoiset järjestivät viime vuonna joulu kahviloita 
useilla paikkakunnilla. Myös Hämeen piirin alueel - 
la oli joulukahviloita. Hyvien kokemusten pohjalta 
tavoitteena on laajentaa reviiriä entisestään.

Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen RedNetistä 
(Ystävätoiminta). Aineistopankista saa ilmoitus-
taulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Jatkamme ystävänpäivän viettoa ensi vuon-
nakin Nähdään-teemalla. Torjumme yhdessä 
yksinäisyyttä ja korostamme toisten näke mistä 
ja huomaamista.

Kannustamme osastoja järjestämään Nähdään-
tapahtumia ja innostamaan uusia ihmisiä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen ystävä  
on kullan arvoinen ja tekee merkittävää työtä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystävänpäivätapahtuman järjestämiseen osallis-
tuminen on helppo tapa tulla mukaan toimin-
taan. Markkinoikaa laajasti tapahtumia, sillä niis - 
sä ystäviä kaipaavatkin saavat tietoa toiminnasta.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä  
(Ystävänpäivä) ja lue lisää kampanjasta!  
Sivut valmistuvat vuoden vaihteeseen  
mennessä.  
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Punainen Risti Ensiapu Oy on aloittanut toimintansa

Yhteensä 38 työntekijää piireistä ja keskus-
toimistosta siirtyi Punainen Risti Ensiapu  
-yhtiöön 1.9.2017, kun uusi organisaatio  
aloitti toimintansa. 

Tavoitteena ollut sujuva ja huomaamaton muutos 
suhteessa asiakkaisiin on toteutunut pääpiirteit-
täin, joskin haasteita ja viivettä on ollut tuote-
myynnissä sekä verkkokaupan toiminnassa. 

Mistä voi ostaa ensiaputuotteita?
Punainen Risti Ensiavun verkkokauppa löytyy  
osoitteessa www.ensiaputuote.fi. Asiointia 
ensi aputuotteisiin tai -kortteihin liittyen voi en-
tiseen tapaan hoitaa myös piiritoimistojen yh-
teydessä sijaitsevissa koulutuskeskuksissa ja 
myyntipisteissä Helsingissä, Joensuussa, Jyväs-
kylässä, Kuo piossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, 
Seinä joella, Tampereella ja Turussa. 

On hyvä muistaa, että valikoimat toimipisteissä  
ovat kuitenkin verkkokauppaa suppeammat ja  
aukioloajat rajatut. Myyntipisteistä hankintoja  
tehtäessä maksu onnistuu pankki- ja luotto kortilla 

tai laskutuksella Y-tunnuksella. Osastot saavat  
totuttuun tapaan alennusta ensiaputuotteista. 

Miksi hinnat nousevat? 
Yhtiöittämisen myötä Punainen Risti Ensiavun  
toiminnot siirtyivät arvonlisäverolain piiriin ja  
jatkossa kaikkien ensiapukoulutustemme ja 
tuotteidemme hintaan lisätään arvonlisävero 
24 % (kirjat alv 10 %). Tämä tarkoittaa käytän-
nössä myös sitä, että muun muassa ensiapu-
todistusten hintaan lisätään 24 % ALV, jolloin 
myynti hinta jatkossa on 10 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluepäällikkö  
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Länsi-Suomen aluepäällikkö  
Anne Heiskanen, p. 0400 775 479

Itä-Suomen aluepäällikkö  
Annamari Komulainen, p. 0400 158 397

Toimitusjohtaja  
Pertti Saarela, p. 040 577 2417

PUNAINEN RISTI ENSIAPU aloitti toimintansa vakinai sen henkilöstön yhteisellä seminaarilla Nynäsissä 4.–5.9.2017.

PERTTI SA
A

R
ELA
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT  

Kalenteri virittää joulun odotukseen

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen  
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita  
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta 
Wendelin. 

Kalentereita on lähetetty 135 000 kotiin. Kalen-
terin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi  
ostaa myös verkkokaupasta punaisenristin-
kauppa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä teh-
neet BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuon-
na. Kalenterin voi tilata Yleltä yleshop.yle.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität 
ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat  
esimerkiksi: 

PUUROA KOKO KYLÄLLE  
10 €
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä  
ei ole riittävästi ruokaa. Lah-
joituksen avulla koko kylän 
asukkaat saavat puuroaterian.

YSTÄVÄ YKSINÄISELLE  
25 €
Tämä lahja muuttaa yksinäi-
sen ihmisen arjen. Lahjan 
avulla yksinäinen Suomessa 
saa vapaaehtoisesta ystävästä 
seuraa, turvaa ja viestin, jonka 
jokainen meistä haluaa kuulla: 
sinusta välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot:  
punaisenristinkauppa.fi

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2211.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 8.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Kalenterit
Nostalgiset seinä- 
kalenterit lämmittävät 
mieltä ympäri vuoden.

Kynttilänjalka
Ajaton kynttilänjalka  
on taidokasta koti - 
maista taontatyötä.

Joulukortit
Ilahduta joulukortilla! 
Korteissa valmiiksi 
postimaksu maksettu 
-merkki.
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UUSI MENTOROINTI-OHJELMA ALKAA VAPAAEHTOISILLE

Punainen Risti edistää turvapaikanhakijoiden  
kotoutumisvalmiuksia tarjoamalla mahdolli-
suuksia tutustua suomalaiseen työelämään. 

Accenturen tukeman valtakunnallisen hankkeen 
avulla kartoitetaan vastaanottoyksiköissä asuvien  
turva paikanhakijoiden osaamista ja tuetaan hei-
dän työelämävalmiuksiaan 1–3 viikon työelä-
mään tutustumisjaksojen (TET) avulla. 

– Tähän mennessä hanke ei ole näkynyt juuri  - 
kaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa, mutta 
nyt tilanne muuttuu. Aloitamme mentorointioh-
jelman, joka on aivan uudenlainen vapaaehtois-
toiminnan muoto, kertoo projektipäällikkö Miska 
Keskinen.

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli 
Mentorointi ei edellytä pitkää työuraa, vaan  
tahto tilaa. Työelämässä olevat Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset voivat tarjota osaamistaan ja tu-
kea turvapaikanhakijoille tai jo kuntaan aset-
tuneille myönteisen oleskeluluvan saaneille. He 
voivat avata ovia suomalaiseen työelämään ja 

kertoa työnhakuun, työelämäkulttuuriin ja työ-
paikkoihin liittyvistä käytännöistä.

– Auttamishaluinen ihminen voi toimia men to - 
 rina lyhyenkin ajan. Mentorointi on keino siirtää 
omaa tietotaitoa maahanmuuttajille ja syrjäytymis-
vaarassa oleville, kertoo ideaa eteenpäin ajanut 
Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja  
Pauli Heikkinen.

Mentorointiohjelman rakentaminen ja pilotointi  
on alkamassa. Ohjelman ympärille rakennetaan 
Punaisen Ristin sähköistä osaamismerkkiä. Työ-
elämähankkeella on kolme osa-aikaista työnteki - 
jää Punaisen Ristin piireissä: Varsinais-Suomessa, 
Oulussa sekä Helsingin ja Uudenmaan piirissä. 

Jokaisessa Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sessa tehdään osaamisen kartoituksia ja työ-
elämään tutustumisjaksoja.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori  
Miska Keskinen, p. 040 546 6440 

TURVAPAIKANHAKIJAT – osaamisen kartoitus ja työelämään tutustuminen (TET)

Mentori jakaa tietoa  
työelämästä maahanmuuttajille

Yli 90  
turvapaikanhakijaa  

työllistynyt  
toiminnan tuella

1500
turvapaikanhakijan 

osaaminen  
kartoitettu

650 
toteutunutta  

TET-jaksoa

”  
 

“Tiedän nyt 
suomalaisesta 

työelämäkulttuurista 
enemmän, kiitos!”

”Joustava ja 
positiivinen  
työyhteisöä 
rikastuttava 
kokemus” 

”Innostava 
mahdollisuus  
oppia uutta”

”Asiantuntijuuden  
vaihtamista  

puolin ja toisin”Kaksi 

 
 

 

valtakunnallista  
ja monta paikallista 
työelämäkumppania
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STARTTIVOIMAA-HANKKEELLA AUTETAAN MAAHANMUUTTAJIA JA KIINTIÖPAKOLAISIA

Tuki arjen askareissa vauhdittaa kotoutumista  

Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten  
kotoutumista edistävällä Starttivoimaa-hank-
keella on takanaan ensimmäinen vuosi. Sel-
keästi vahvin kotoutumista tukeva toiminto  
on arjen apu. 

Käytännössä arjen apu jakaantuu kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisessä tapaamisessa vapaa-
ehtoinen ja kotoutuja käyvät läpi kotiin ja asumi - 
seen liittyviä asioita. Toisella kerralla tutustutaan  
yhdessä lähialueen palveluihin ja arkeen liittyviin 
asioihin. Kolmannella tapaamiskerralla osallistu-
taan yhdessä johonkin lähialueen toimintaan. 

Tällä hetkellä Arjen apu -ryhmiä toimii jo 13 
paikka kunnalla ja apua annetaan kotoutujille  
aina paikkakuntakohtaisesti. 

Miten oma osastosi voi tulla mukaan?
Hanke toimii neljän piirin alueella ja jo ensimmäi-
sen vuoden aikana on saatu hyviä kokemuksia 
toiminnan käynnistämisestä ja yhteistyön raken-
tamisesta. 

Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi ottamalla yhteyt - 
tä kunnan kotoutumisesta vastaavaan henkilöön,  
jonka myötä yhteistyö alkaa mukavasti. Helppo  
ja hyödyllinen keino on esimerkiksi Arjen apu 
-toiminnan aloittaminen, jos paikkakunnalle on  
tulossa uusia kuntalaisia. Arjen apu on konkreet - 
tista ja lyhytkestoista toimintaa, mihin uusienkin 
vapaaehtoisten on helppo tulla mukaan. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Kotoutumismallien kehittäminen ja vapaaehtois-
ten tukeminen on tärkeää, jotta kotoutumisen 
tukemisessa onnistutaan mahdollisimman hyvin  
ja haasteisiin voidaan reagoida. Painotusta lisä-
tään nyt etenkin vapaaehtoisten työnohjauksen  
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tärkeää on 
myös verkostojen ja sopimuskäytäntöjen luomi-
nen sekä viranomaisten että järjestöjen välille. 

H
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MIKÄ STARTTIVOIMAA-HANKE?

• Kohderyhmänä on oleskeluluvan  
saaneet kolmansien maiden turva-
paikanhakijat ja kiintiöpakolaiset.

• Kehittää malleja kotoutumiseen ja 
vahvistaa yhteistyötä järjestöjen,  
kuntien ja viranomaisten kesken.

• Hanketta toteutetaan 34 kunnan  
alueella. Mukaan on lähtenyt jo 25  
järjestöä ja paikallistapaamisiin on 
osallistunut yli 500 ihmistä.

• Rahoitus EU:n turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamisrahastosta.

Lue lisää RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

ARJEN AVUN TEEMA-ILTAA vietettiin Tampereelta keväällä 2017.

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Ismo Nuutinen, p. 020 701 2160 • Hämeen aluetyöntekijä  
Hanne-Miia Ollikainen, p. 0400 170 237 • Savo-Karjalan aluetyöntekijä Piia Jounila, p. 040 737 
2179 • Kaakkois-Suomen aluetyöntekijä Ulla Laakso, p. 040 860 1053 • Varsinais-Suomen alue-
työntekijä Miska Keskinen, p. 040 546 6440 
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LYHYESTI

Tervetuloa Kouluttajapäiville
Jyväskylään

Kouluttajapäivät 2018 järjestetään hotelli  
Laaja vuoressa Jyväskylässä 20.–21.1.2018. 

Ohjelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen  
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 
myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä. Lisäksi pää-
semme ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille 
vapaa ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. 

Ilmoittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päi - 
vien ohjelma löytyy RedNetistä (Vapaaehtois-
kouluttajat).

Haluatko auttaa vaikeassa  
tilanteessa olevia nuoria verkossa?

Nuorten turvatalot etsivät joukkoonsa vapaa-
ehtoisia päivystäjiä Sekasin-chatiin, missä nuoret 
keskustelevat mistä tahansa heitä askarrutta-
vasta asiasta nimettömästi ja luottamuksellises-
ti. Yhteydenoton syitä ovat muun muassa ahdis-
tus, ihmissuhdeongelmat ja masennus. 

Päivystäminen on joustavaa ja siihen voi osal - 
l istua missä vain. Halutessasi päivystysvuoron 
voit tehdä lähimmällä turvatalolla tai vaikka ko-
toa käsin. Suomen Mielenterveysseuran koordi-
noimassa Sekasin-chatissa päivystysajat sijoit-
tuvat pääosin iltaan, ja yksi vuoro kestää noin 
tunnin. 

Vapaaehtoiselta vaaditaan 23 vuoden ikää ja 
koulutusta, jota järjestetään toistaiseksi turvata-
lopaikkakunnilla. Tukena ja apuna ovat Nuorten  
turvatalojen kriisi- ja perhetyön ammattilaiset.

Nuorten turvatalot sijaitsevat Espoossa, Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Toivo-
tamme uudet vapaaehtoiset mukaan verkkotyön  
lisäksi kaikkeen toimintaamme!

Lisätietoja: 
Kriisi- ja perhetyöntekijä  
Petri Laiho, p. 040 726 1307

Kiinnostuitko muusta vapaaehtoisuudesta  
Nuorten turvatalolla? Ota yhteys lähimpään  
turvataloosi www.nuortenturvatalo.fi.

Näin nimeät osaston  
Facebook-sivun

Keskustoimiston viestintäyksikkö suosittelee,  
että osastojen Facebook-sivut nimetään muo-
toon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) 
osasto. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin  
Liedon osasto. 

Sosiaalisen median kanavien profiilikuvana  
osaston EI tule käyttää:

• Punaisen Ristin logoa

• ympyrän muotoista tuotelogoa 

• suojamerkkiä.

Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida  
Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivulta.

Lisätietoja: 
Verkkotuottaja  
Seppo Kujanpää, p. 020 701 2226

M
A

LLA
 TIR

K
K
O

N
EN



13

Pistetään paremmaks
- Koulutuspäivä osastojen hallitusten 
jäsenille ja J-korttien avainhenkilöille   

Uudet säännöt koskettavat kaikkia jäseniä ja va-
paaehtoisia! Osastojen toimintojen ohjaus on 
osaston hallituksen ja J-kortin avainhenkilöiden 
vastuulla. Tule keskustelemaan ja vaihtamaan 
ajatuksia. Koulutus sopii niin uusille kuin konka-
reillekin. Vertaiskeskustelujen kautta saadaan pa-
rasta tukea omalle toiminnalle. 

Aika: lauantai 27.1.2018 klo 9.30-15.00

Paikka: Hotelli Hiittenharju, Hiitteenharjuntie 1 
Harjavalta

Kohderyhmä: kaikki osaston J-korteissa mainitut 
luottamushenkilöt ja ryhmien yhteyshenkilöt

Ilmoittautuminen 20.1.2018 mennessä joko 
satakunta@punainenristi.fi tai 020 7012820 (klo 
9-15). Ilmoittautuminen etukäteen 
tarjoilua varten!

Järjestäjä: SPR Satakunnan 
piiri yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

Mukana innostamassa  
mm. myytinmurtaja Örn 
Witting keskustoimistosta  

OHJELMA:
9.30  Kahvi ja tervetuloa

10.00 Punaisen Ristin uu-
distetut säännöt  
- järjestön tarkoitus, osaston johto-
sääntö  ja talousohje

11.00   Hallituksen jäsenten ja J-korttiavainhenki-
löiden tehtävät
- osaston toiminnan ohjaus käytännössä
- päätöksenteko osastossa
- piiritoimiston ja keskustoimiston tuki 

12.00   Lounas

13.00  Työpajat 

a) Jäseneksi vai vapaaehtoiseksi (1h ja vaihto)
- innostajina keskustoimiston monitoimihenki-
lö, myytinmurtaja Örn Witting ja piirin nuorisotoi-
minnan suunnittelija Nina Fisk

b) Osaston viestintä (1h ja vaihto)
- innostajina Reijo Leppänen, Ikaalisten osaston 
puheenjohtaja ja Riitta Tenlen, Rauman osaston 
tiedottaja
   
15.00  Ajankohtaiset asiat ja kotiinlähtö  

Lisätiedustelut: p. 020 701 2820 tai 040 
5630118.
                     ILMOITTAUDU HETI!

              - SATAKUNNAN PIIRI - 

Ostosviikko osastoille 27.11.-1.12.2017

Piiritoimisto lopettaa myymälätoiminnan ja tuo-
temyynnin. Ensiaputuotteiden myynti on siirtynyt 
Ensiapu OY:lle ja piiritoimistoon jääneet järjes-
tötuotteet ja piirin omat tuotteet myydään pois. 
Ostosviikon jälkeen loput tuotteet ovat muiden 
ostettavissa.

Tarjoamme osastoille mahdollisuuden ostaa tuot-
teet omakustannushintaan. 
Palautusoikeutta ei valitettavasti ole. 
Tarjoamme viikon aikana myös glögia ja piparei-
ta sekä autamme osastoja myös verkkokauppaan 
tutustumisessa. 

Piiritoimisto on ostosviikon aikana avoinna seu-
raavasti: ma-ti klo 9-15, ke klo 9-19 ja to-pe 
9-15.

Tervetuloa!

Nakkilassa tapahtuu

Nakkilan osasto on viime vuosina pannut merkil-
le jäsenten iän jatkuvan nousun. Lapsia ja nuo-
ria toivotaan mukaan, mutta aina ei ole helppoa 
saada heitä innostumaan. Puolivahingossa tulim-
me keksineeksi, miten nuorta väkeä saadaan ai-
nakin tutustumaan Punaisen Ristin toimintaan.

Yksi Nakkilan kyläkouluista on viime vuosina ollut 
meihin yhteydessä erilaisissa asioissa. Kyseisen 
koulun kahdelle oppilaalle päätimme 2016 antaa 
leiristipendin. Rehtorin avustuksella koulusta löy-
tyi kaksi tyttöä, jotka lähtivät Bigpepa-kesäleirille 
Pastuskeriin. Kylmästä kesästä huolimatta palau-
te oli kovasti myönteistä. 

Niinpä kuluneen vuoden keväällä päätimme tar-
jota vastaavan leiristipendin kaikkien Nakki-
lan kyläkoulujen kahdelle oppilaalle. Pyrkimyk-
senä oli löytää koululaiset, joiden perheillä olisi 
stipendille oikeasti tarvetta. Eri tahot Nakkilas-
sa olivat lisäksi valmiita hekin kantamaan korten-
sa kekoon: Nakkilan Osuuspankki lahjoitti kulle-
kin kymmenelle leiriläiselle 20 euroa käyttörahaa, 
K-Supermarket Onnipekka tarjosi jokaiselle läh-
tijälle mukaan evästä 20 euron arvosta, ja Lähi-
Tapiola puolestaan varusti kunkin leiriläisen ensi-
apu-pakkauksella. 

Bigpepa-leirin jälkeen olemme tiedustelleet opet-
tajien kautta lasten kokemuksia leiristä. Pääosin 
kaikki olivat leiriin ihastuneita, he kiittelivät mm 
sitä, että kaikki olivat kavereita kaikkien kans-
sa, paikka oli ollut heidän mielestään hyvä kuten 
monipuolinen ohjelmakin. Pastuskeria uimamah-
dollisuuksineen ylistettiin ja makkaran paistoa 

AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

OSASTOISSA TAPAHTUU
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                - SATAKUNNAN PIIRI - 

meren äärellä. Pari oppilaista halusi mielellään 
lähteä Pastuskeriin myös ensi kesänä.

Pieni Nakkilan osasto aikoo jatkossakin mahdol-
lisuuksien mukaan jakaa vastaavia leiristipendejä 
koululaisille. Jos onnistumme luomaan lapsille ja 
nuorille hyviä muistoja Punaisen Ristin kesäleiril-
tä, on se meille arvokasta.   

Teksti: Maija Unkuri, SPR Nakkilan osasto   

Aira Samulin 90 liittyi Punaisen Ristin jä-
seneksi 

Meneillään on Suomi100 vuotta juhlavuosi. Yrit-
täjä ja tanssinopettaja Aira Samulin juhlii tänä 
vuonna 90 juhlavuottaan tanssimalla ja juonta-
malla eri tilaisuuksia. Tanssin lisäksi hän on teh-
nyt pitkän uran mielenterveystyön parissa. 

Viime vuoden keväänä hän oli esiintymässä Ikaa-
listen kauppakeskus Kompin seniorimessuilla. 
Edelleenkin energisenä ja valovoimaisena esiinty-
jänä hän kokoaa ihmisiä ympärilleen.

Messuilla SPR Ikaalisten osastolla oli oma esit-
tely-  ja ensiavun päivystyspiste. Samulin kierteli 
messupöytiä ja päivystäjämme ohjasivat hänet 
osastopisteeseemme kun olivat saaneet selville,  
ettei hän ole Punaisen Ristin jäsen.

Olin aikoinaan Vatevan muotimessuilla tanssi-
nut Airan kanssa pari valssia, joten oli luonte-
vaa lähteä kyselemään hänen kuulumisiaan. Ky-
symykseeni,  onko hänelle kukaan aikaisemmin 
tarjonnut Punaisen Ristin jäsenyyttä, hän vasta-
si kielteisesti. Hän kertoi, että erilaisia jäsenyyk-
siä on jo liikaakin ja niitä täytyy mieluummin kar-
sia kuin lisätä.

Keskustelimme Punaisen Ristin toiminnasta ja 
kerroin hänelle muun muassa, että jäsenyys on 
koko toiminnan selkäranka ja siihen on helppo 
liittyä. Hän oli hyvin tietoinen Punaisen Ristin toi-
minnasta ja hän jopa ehdottikin, että hän allekir-
joittaa jäsenhakemuksen heti.

Olimme tietysti iloisia uudesta Ikaalisten osaston 
jäsenestä ja olen käyttänyt tätä esimerkkiä eri ti-
laisuuksissa. SPR:n jäsenkehityksen jarruna on 
Ikaalisissakin ollut ikääntyminen ja luonnollinen 
poistuma. Moni yksin jäänyt eläkeläinen joutuu 
lääkekustannuksien, sairauskulujen, asumiskus-
tannusten ja muiden kulujen kasvun vuoksi miet-
timään talouttaan uusiksi. 

Aira Samulin esimerkki ja pitkään jäsenenä ollei-
den muistaminen merkkipäivinä, sekä yhteiset 
”kahvihetket” korostaisivat jäsenyyden merki-
tystä heille, eikä järjestömme jäsenyyden pur-
kaminen olisi ensimmäisenä listalla. Tietysti olisi 
kohtuullista ja hienoa jos pitkään vuosijäsene-
nä olleille myönnettäisiin, vaikkapa vain 10 euron 
seniorijäsenmaksu. 

OSASTOISSA TAPAHTUU

SPR Ikaalisten osasto on tehnyt päätöksen, että 
muistamme ansaitulla eläkkeellä olevia jäseniäm-
me onnittelukortilla ja kiitämme siinä myös siitä, 
että ovat edelleen jäsenyydellä tukemassa toi-
mintaamme. Virkeän Kultaisen Iän kerhotoimin-
ta ja sen moottorin SPR kerhon kahvihetket ovat 
edelleen ikääntyvien jäsentemme suosiossa.

Alkuvuodesta meillä oli ilo onnitella myös 90 
vuotta täyttänyttä Aira Suvio-Samulinia ja kiittää 
samalla  osastomme ja Punaisen Ristin jäsenyy-
destä.

Teksti: Reijo Leppänen, SPR Ikaalisten osasto

Nyt kehitetään osaston auttamisvalmiutta

Auttamisvalmius on oman alueen asukkaiden ar-
jen hyvinvoinnin, selviytymisen ja turvallisuuden 
tukemista vapaaehtoistoiminnan keinoin. Varau-
tuminen on valmistautumista etukäteen tehtäviin 
ja tilanteisiin, joihin normaalioloissa, häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa voidaan joutua. 
Osaston tehtävänä on paikkakunnallaan huoleh-
tia Punaisen Ristin tehtävien toteuttamisesta eli 
varautua vastamaan paikalliseen avun tarpee-
seen. 

Osastojen auttamisvalmiuden vahvistamiseksi 
järjestämme viidellä alueella tapaamiset, jotka on 
jaettu kolmeen osaan. 
Osat 1 ja 2 ovat illat mittaisia (klo 17:30–21) ja 
osa 3 on yhden päivän kestoinen (la klo 10–17), 
jossa testataan työn tulokset. Osat ovat sisällöl-
tään samat eli olet tervetullut mihin vain!

Sisällöt:
1. Punaisen Ristin osaston lupa toimia, osaston 
valmius ja valmiussuunnitelma
2. Osaston johtaminen (järjestelmät) ja yhteistyö 
piirin, naapuriosastojen ja viranomaisten kanssa
3.Harjoitus

Aikataulu:
• Pohjois-Satakunta (Kankaanpää) 1.osa: 1.2., 
2.osa: 1.3., Harjoitus: 17.3.18

• Porin alue 1.osa: 5.2., 2.osa 5.3., Harjoitus: 
17.3.18

• Keski-Satakunta 1.osa: 6.9., 2.osa: 4.10., Har-
joitus 17.11.18

•Rauman seutu 1.osa: 10.9., 2.osa: 9.10., Harjoi-
tus: 17.11.18

• Sastamalan alue  keväällä 2019

Miksi:
Suomen Punaisen Ristin varautuminen perus-
tuu sekä lakiin Suomen Punaisesta Rististä 
(238/2000) että Tasavallan Presidentin asetuk-
seen Suomen Punaisesta rististä (811/2005).  

JÄRJESTÖASIAA
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JÄRJESTÖASIAA

                 - SATAKUNNAN PIIRI - 

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/laki-ja-ase-
tus-suomen-punaisesta-ristista 

HUOMIOITHAN, ETTÄ VALMIUS KOSKEE OSASTON 
KAIKKIA TOIMIJOITA JA JOKAINEN PUNAISEN RIS-
TIN VAPAAEHTOINEN ON OSA AUTTAMISVALMIUT-
TA!

Tervetuloa mukaan!

Osaston hallinto kuntoon

Muistattehan seuraavat asiat:

- Syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitel-
ma ja budjetti piiritoimistoon kokouksen jälkeen. 
Huom! Toimintasuunnitelman pohjana on toimin-
talinjaus.

- J1- ja J2-kortit (nimenkirjoittajat ja luottamus-
henkilöt) viimeistään 31.1.18 mennessä piiritoi-
mistoon. Nimenkirjoittajien ilmoittaminen rekis-
teriin on myös osaston juridisen olemassaolon 
ehto. Ajan tasalla olevat yhteystiedot takaavat 
myös paremman yhteydenpidon, tuen ja ohjauk-
sen osastolle.

- Toimintatilastot piiritoimistoon 15.1. mennessä 
jos se tehdään osastossa käsin, muutoin sähköi-
sesti 31.1. mennessä. (Linkki aukeaa rednetissä 
joulukuun puolella)

- Toimintakertomukset ja tilinpäätökset huhti-
kuun loppuun mennessä piiritoimistoon.

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus

Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin halli-
tuksen jäsenille ja hallituksen asettamien valio- 
ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen nimen-
kirjoittajille ja muille luottamushenkilöille. Jotka 
mainitaan J2-kortissa (ei kuitenkaan hallituksen 
jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimijoille 
hintaan 25€/vuosi. Tilaus ilmoitetaan piiritoimis-
toon 31.1.18 mennessä postitse SPR Satakunnan 
piiri Pohjoispuisto 3 28100 Pori, sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi tai p. 020 701 2820.

Järjestötiedote on myös luettavissa piirin netti-
sivuilla satakunta.punainenristi.fi

Nuori nuorelle –ystävätoiminnan koulutus

Nuorten ystävätoiminta kerää pikkuhiljaa tuul-
ta purjeisiinsa ja syksyn aikana koulutetaan lisää 
vapaaehtoisia mukaan Tehrääks yhres? –nuorten 
ystävätoimintaan. Nuorten ystävätoiminnassa 
18-25 –vuotiaat koulutetut vapaaehtoiset toimi-
vat ystävä toiselle nuorelle joko ryhmämuotoi-
sessa toiminnassa taikka kahdenvälisessä ystä-
vätoiminnassa. 
Seuraava koulutus järjestetään Porissa torstaina 
16.11. klo 17-20.30 piirin koulutustiloissa, osoit-
teessa Pohjoispuisto 2, Pori. 
Ilmoittautuminen 14.11. mennessä https://www.
lyyti.in/tehrääksyhres

Opintomatkalla Puolassa

Me, Satakunnan piirin nuoret, kävimme opinto-
matkalla Puolassa tutustumassa paikallisen Pu-
naisen Ristin toimintaan. 
Vierailimme Varsovassa Punaisen Ristin keskus-
toimistossa, jossa perehdyimme jo ensimmäisen 
maailmansodan aikana kadonneiden henkilöi-
den etsintäprosessiin. Miljoonista arkistokorteis-
ta ensimmäiset ovat kirjoitettu jo 1900-luvun al-
kupuolella. Punainen Risti tekee tärkeää työtä 
selvittääkseen kadonneiden kohtaloita ja yhdis-
tääkseen läheisiä. 
Lisäksi vierailimme eräässä Lód´zin alakoulussa, 
jossa pääsimme seuraamaan Orbitin ja Punaisen 
Ristin yhteistyötä lasten suun terveyden edistä-
miseksi. 
Vietimme päivän paikallisten nuorten vapaaeh-
toisten kanssa ja vaihdoimme ajatuksia nuo-
risotoiminnan kehittämisestä. Keskustelu oli 
mukaansatempaavaa. Kutsuimme heidät vasta-
vierailulle Satakuntaan. Polin museossa vierai-
lu kiteytti Puolan juutalaisten historian ja kuule-
mamme kadonneiden etsinnästä. Aikaa jäi vielä 
tutustua Varsovan kaupunkikuvaan.

Teksti: Emmi Lehikoinen, Katja Leino, Emmi Tuo-
himaa, Kaisu Virtanen ja Leena-Mary Ylituomi

NUORISOTOIMINTA
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Ystävätoiminnan Tärskyt

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnas-
sa mukana oleville vapaaehtoisille. Ohjelmas-
sa mm. toiminnallisia työpajoja sekä pikkujoulu-
ruokailu.

Tilaisuus järjestetään 18.11.2017 klo 9.30-14.00. 
Ulvilan Cafe Hellmannissa (Friitala-talossa)

Ilmoittautumiset 4.11.mennessä P. 020 7012820
tai satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedot Anne-Mari Hakunilta p.040 7607141 
tai anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Alustava ohjelma
9.30 Aamukahvit
        Tervetulotoivotukset ja avaussanat
10.00 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
työpajat
       - Liikunta
       - Uni
       - Ravitsemus
       - Turvallisuus
n.klo 13.00 Pikkujouluruokailu
Hyvää kotimatkaa!

Omaishoitoperheiden tukitoiminta

Omaishoidon vapaaehtoisten valtakunnallinen 
kutsuseminaari järjestettiin elokuussa Tallinnan 
risteilynä
Satakunnan piirin vapaaehtoiset olivat jälleen 
hienosti edustamassa omaishoitoperheiden tuki-
toimintaa yli kahdenkymmenen osallistujan voi-
malla. Kaikkiaan osallistujia oli noin 90. Matka-
simme yhteiskuljetuksella ja iloa ja naurua riitti 
niin meno- kuin paluumatkallakin. 
Laivalla oli asiaa sote-uudistuksesta järjestön nä-
kökulmasta, Punainen Risti 140 vuotta ja suori-
timme myös Auttajakurssin. Tallinnassa osa po-
rukasta vieraili Viron Punaisella Ristillä. Tärkeintä 
kuitenkin oli jakaa asioita vertaisina, virkistyä ja 
nauttia hyvästä seurasta ja ruuasta. Ensi vuon-
na jälleen uusiksi ja sitten mennäänkin kohti Itä-
Suomea 

Kuva: Satakunnan piirin omaishoidon tukitoimin-
nan vapaaehtoiset

    Kuva: vierailulla Viron Punaisessa Ristissä

Omaishoitomessut ovat jälleen ensi vuonna Kan-
kaanpäässä, laittakaahan päivämäärä jo muistiin 
25.4.2018.

72TUNTIA kouluttajakoulutus 2.12.17 Po-
rissa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on 
kehittänyt Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksel-
la 72 tuntia – varautumiskoulutuksen, jonka ta-
voitteena on lisätä kansalaisten kykyä varautua 
arjen häiriötilanteisiin. 72 tuntia -varautumiskon-
septin avulla pyritään tavoittamaan kohderyh-
miä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kovin kiin-
nostuneita varautumisesta. 

72 tuntia -kouluttaja järjestää ja ohjaa noin 2 h 
kestäviä, yleishyödyllisiä 72 tuntia -varautumis-
koulutuksia. Kouluttajakoulutus on osallistujil-
le maksuton. Varautumiskoulutusten tulee olla 
avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. 
Huomaathan, että koulutusten avulla on mahdol-
lista rekrytoida mukaan uusia toimijoita!

Ensimmäinen Satakunnan piirin 72 tuntia -kou-
luttajakoulutus järjestetään la 2.12. Porissa, klo 
10 alkaen. Ilmoittautuminen linkin kautta 
(https://www.lyyti.in/72tuntiakouluttajakoulutus).

Lisätietoja kouluttajakoulutuksesta ja 72 tuntia 
-konseptista Mialta (mia.vettenranta@punainen-
risti.fi), Sirpalta (sirpa.tamminen@elisanet.fi) tai 
Internetistä www.72tuntia.fi

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

                - SATAKUNNAN PIIRI - 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Norilsk Nickel Harjavalta Oy on tukenut Satakun-
nan piirin alueella toimivien Henkisen tuen häly-
tysryhmien toimintaa.

Tapaaminen terveyspiste vapaaehtoisille

Satakunnan piiri järjestää alueen terveyspisteva-
paaehtoisille tapaamisen, jossa on tilaisuus kuul-
la Valtakunnallisten terveyspistepäivien terveiset, 
keskustella ajankohtaisista asioista sekä käydä 
keskustelua muiden vapaaehtoisten kanssa. 

Aika Tiistai 14.11. klo 15.00-18.00

Paikka Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, PORI

Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2017 osoit-
teeseen satakunta@punainenristi.fi

Alustava ohjelma
klo 15.00 Tervetulotoivotukset
               - Kuulumiset ja ajankohtaiset asiat
               - Terveiset Valtakunnallisilta 
                  terveyspistepäiviltä
               - Vuosi 2018 suunnittelu
Ruokailu
klo 18.00 Turvallista kotimatkaa!

Lisätiedot Anne-Mari Hakuni p. 040 760 7141, 
anne-mari.hakuni@punaineristi.fi

Tervetuloa!

KIITOS kaikille jäsenillemme ja auttamistoimin-
taamme tukeneille!

Toivotamme hyvää loppu vuotta sekä 
Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta!

Yrityskannatusjäsenyytensä uusineet 
Alvarin Metalli Oy
Apetit Oyj 
Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky 
Arolan Höyläämö Oy
Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo 
Asianajotoimisto Eeva Lehtonen Oy
Asianajotoimisto Hannu Knuutila Ky
Aslemetals Oy 
Attendo Hammaslääkärikeskukset Oy/Teljän 
hammaslääkäriasema

TERVEYSPISTETOIMINTA

TISKIN TAKAA

                 - SATAKUNNAN PIIRI - 

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

Boliden Harjavalta Oy 
Cimcorp Oy
e-tilit Finland Oy / Satakunnan Tilitoimisto
Eupart Oy
Euran Rakennustarvike Oy
Festum Software Oy
Finavia Oyj
Hollming Oy
Honka Holding Oy
Honkajoki Oy 
Huhtahyvät Oy
Ifm Electronics Oy
Ilmastointi Salminen Oy
Insinööritoimisto Controllplan Oy
Insinööritoimisto Kisto Oy
Insinööritoimisto Protekno Oy
Jaakko-Tuote Oy
Jokimäki Service Oy
Jujo Thermal Oy
K. Hemmilä Oy
K.T. Tähtinen Oy
Kello-Hovi Oy
Konepaja Eurakon Oy
Kukkatukku Jannela Oy
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy
Lanka ja Muovi Oy
Lankosken Sähkö Oy
Lastensuojelulaitos Eemeli Oy
Lastensuojelulaitos Ravani Oy
Leimet Oy
LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Länsipalkki Oy 
Länsipalkki Oy 
Matti Immonen Oy
Mäkitalon Farmi Oy
Nafira Oy
Osuuskunta Satamaito
Pintos Oy
Porin 9. Karhu Apteekki
Porin Kylmäasennus Ky
Porin Leipä Oy 
Porin Linjat Oy 
Porin Lääkäritalo Oy 
Porin Mainostuotanto Oy
Porin Putkirakentajat Oy
Porin Puutuote Oy
Prizztech Oy
Puuvillan Apteekki
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Sauna-Eurox Oy
Suomen Sairaalatukku Oy
Technip Offshore Finland Oy
Telilän Sähkötyö Oy 
Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy
Ulefos Oy
Ulvilan Tilitoimisto Oy 
Valmet Kauttua Oy
Wanhan Rauman Kellari Oy
Vatajankosken Sähkö Oy
Veikko Lehti Oy
Veljekset Mäkitalo Oy 

Satakunnan Osuuskauppa

TISKIN TAKAA
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MARRASKUU
9.11. Omaishoidon vapaaehtoisten aluefoorumi 
Vammala
11.11. Vapepa - Liikenteenohjaus koulutus, Pori
11.11. HEA-peruskurssi, Pori
11.11. Talousasioiden koulutus osastoille, Pori
13.11. Omaishoidon vapaaehtoisten aluefooru-
mi, Kpää
14.11. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Ikaalinen
18.11. HEA-peruskurssi, Huittinen
18.11. Ystävätoiminnan tärskyt, Ulvila
21.11. Jos läheiseni katoaa koulutus, Kpää
23.11. Kouluttaja-ilta, Pori
28.11. Minä omaishoitajana-miten tulevaisuu-
dessa-seminaari Pori
24.11.–24.12 Hyvä Joulumielikeräys,valtakun.
25.–26.11. Vapepa foorumi, Valtakunnallinen, 
Vaasa
30.11. Jos läheiseni katoaa –koulutus, Eurajoki

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä, Valtakunnallinen
1.12. Avoin auttajakurssi omaishoitajille, Pori
13.12. Vapepa – johtamisharjoitus, Rauma

2018
TAMMIKUU
18.1. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Karvia
27.1. Luottamushenkilökoulutus, Harjavalta
30.1. Jos läheiseni katoaa –koulutus, Huittinen

HELMIKUU
14.2. Ystävänpäivä, valtakunnallinen

MAALISKUU
17.-18.3. Ryhmänohjaajakoulutus, Pori
19.-25.3. Rasisminvastainen viikko, valtakunnal-
linen

HUHTIKUU
7.4. Maailman terveyspäivä, valtakunnallinen
13.4. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen
21.4. Piirin vuosikokous, Luvia
25.4. Omaishoitomessut, Kankaanpää

TOUKOKUU
3.-9.5. Punaisen Ristin viikko, valtakunnallinen

KESÄKUU
15.-17.6. EA-SM-kisat ja valtakunnallinen, Tur-
ku, nuorten tapahtuma

HEINÄKUU
9.-13.7. Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri
13.7. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen

SYYSKUU
8.9. Maailman ensiapupäivä, valtakunnallinen
20.-22.9. Nälkäpäiväkeräys, valtakunnallinen

MARRASKUU
22.11-24.12.Hyvä Joulumieli-keräys, valtakun-
nallinen

JOULUKUU
1.12.Maailman aids-päivä, valtakunnallinen

Tapahtumakalenteria päivitetään sitä mukaan 
kun tapahtumat ja koulutukset varmistuvat.
satakunta/punainenristi.fi/tapahtumakalenteri

TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-15.00)
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, Pohjoispuisto 2B, Pori

HENKILÖKUNTA:
Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

Aluetyöntekijä, omaishoitajien tukitoiminta
Eeva-Liisa Koskinen, 020 701 2827, 040 861 
0748

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén 
020 701 2823, 040 065 1105

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 020 701 2817, 040 1457732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
020 701 2816, 040 142 9298

Projektisuunnittelija/ Pärjätään yhdessä-hanke
Mia Vettenranta, 020 701 2824, 050 305 5467

Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö, 
Anne-Mari Hakuni, 
020 701 2825, 040 760 7141

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Vastaanottotoiminnan johtaja, 
Juho Suoramaa, 040 761 1669

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY (1.9.17 alk.)
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, 040 1285976

Myynti- ja markkinointisihteeri, Satu Rustari
020 701 2829, 040 483 6412

KONTTI

Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00
Asiakaspalvelu, puh: 040 1390 737

Konttipäällikkö Nina Tuli, 040 025 7854

Myymälänhoitaja Päivi Repo, 040 684 1365

Myymälänhoitaja Lisbeth Lanne, 040 545 5557

Projektipäällikkö Hanna-Riikka Vesterholm, 040 
844 8945

Kontti-työn ohjaaja Pirjo Katajamäki, 040 531 
5147

Kontti-työn ohjaaja Annukka Haapaniemi 040 
5450433

                - SATAKUNNAN PIIRI - 
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                - SATAKUNNAN PIIRI - 

 
 
   

ILMOITTAUTUMINEN JA ERITYISRUOKAVALIOT 20.11.2017 mennessä 
Tanja Tukkikoski puh. 045 200 8150 tai toimisto@sataomaishoitajat.fi 
 
 

Minä omaishoitajana – miten tulevaisuudessa? 
Aika: Tiistaina 28.11.2017  

- Esittelypöytiin tutustuminen klo 10–13 
- Kahvitarjoilu klo 12.15–13 
- Seminaari klo 13–16 

Paikka: Perusturvakeskuksen auditorio, Maantiekatu 31, Pori 
 
Esittelypöydissä:  
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, Suomen omaishoidon verkosto, Omaisena edel-
leen ry, Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi, FinFami Satakunta ry, SPR – Sa-
takunnan piiri, Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Porin ev.lut. seurakuntayh-
tymä, Porin perusturva, Huittisten kaupunki, Eurajoen kunta, Orion, Systeri 
 

   
 
SEMINAARIN OHJELMA KLO 13.00 – 16.00:  

 
Tilaisuuden avaus 
Tanja Tukkikoski, puheenjohtaja, Satakunnan omaishoidon verkosto 
 
Ajankohtaista Satasotesta  
Pirjo Rehula, muutosagentti, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahviste-
taan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke, Satasote 
 
Omaishoidon monet kasvot 
Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry 
 
PikkuEemeli omaishoitajien asialla  
Eila Heinilä, harrastenäyttelijä  
 
Omaishoidon tulevaisuuskuvia / asiakasnäkökulma 
Riitta Saksanen, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Matka omaishoitajana 
Vuokko Rantalahti, entinen omaishoitaja 
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– APUA SIUN AV  
  
 

JOS LÄHEISENI KATOAA… 
   

Punaisen Risti järjestää yhteistyössä Pärjätään yhdessä – hankkeen ja 
omaishoitoperheiden tukitoiminnan kanssa  

läheisen katoamiseen liittyvät koulutustilaisuudet. 
 
  
Tilaisuudet järjestetään: 
 

tiistaina 21.11.2017 klo 17–19 Kankaanpää 
SPR:n Sydäntupa (Keskuskatu 32) 
 
torstaina 30.11.2017 klo 17–19 Eurajoki 
Lounaspata (Kaivettulantie 2) 
 
tiistaina 30.1.2018 klo 17–19 Huittinen 
Huittisten kaupungin valtuustosali (Risto Rytin katu 36) 

     
Tilaisuuden aiheena:  

o Miten toimia, jos läheinen katoaa?  
o Mitä etsintätilanteessa tapahtuu?  
o Miten voit omalla toiminnallasi helpottaa etsintää?  

  
Kouluttajana tilaisuuksissa toimii SPR:n valmiuskouluttaja Juhani Salonsaari. 
  

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille asiasta kiinnostuneille! 
  
Kahvitarjoilua varten ilmoittautuminen viikkoa ennen tilaisuutta:  
Eeva-Liisa Koskinen eeva-liisa.koskinen@redcross.fi tai 040 8610 748. 

  
Lisätietoja: Mia Vettenranta puh. 050 305 5467 tai 
mia.vettenranta@punainenristi.fi /Pärjätään yhdessä -hanke  
   

TERVETULOA!  
 


