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Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piirin henkilökunta 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 tunnus. 
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen 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 tun-
nukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Nähdään toisemme  
– ystävänpäivänä ja joka päivä
Ystävänpäivää on vietetty Suomessa jo 30 ker-
taa. Muistan kouluajoilta, kun päivä tuli maal-
le muutaman vuoden myöhässä ja miten kor-
tit vaihtoivat omistajaa ja rusettiluistelu tarjosi 
jännittäviä hetkiä. Vasta paljon myöhemmin 
sain tietää, että juuri Punainen Risti toi päivän 
Suomeen. Jo ennen sitä monesti ihmettelin, 
miksi Suomessa ystävyys on pääroolissa eikä 
ystävänpäivää vietetä rakastavaisten päivänä, 
kuten muualla.

Ystävänpäivänä muistamme heitä, joilla ystäviä 
ei ole. Yksinäisyyttä kokee ajoittain joka viides 
suomalainen. Yksinäisyys on ahdistava kieltei-
nen tunnetila. Se ei ole vapaaehtoista, positii-
vista yksinoloa. Yksinäisyys voi olla pinnallis-
tenkin sosiaalisten suhteiden puuttumista tai 
kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä, joka 
ymmärtää.

Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on lievitet-
ty yksinäisyyttä kohta 60 vuotta. Vapaaehtoi-
nen ystävä voi tarjota merkityksellisen ihmis-
suhteen. Seniorikerhoissa, palvelutaloissa ja 
vastaanottokeskuksissa ystävät mahdollistavat 
yhdessäolon isommalla porukalla ja tukevat ih-
missuhteiden syntymistä.

Ystävänpäivä on oiva tilaisuus tuoda yhteen ih-
misiä erilaisista elämänpiireistä. Ystävänpäivän 
tapahtumiin on helppo tulla mukaan, löytää 
oma vapaaehtoinen ystävä tai ryhtyä itse ys-
täväksi. Osastot ja vapaaehtoisten ryhmät voi-
vat parhaimmillaan tarjota turvallisen yhteisön 
niin merkitystä elämäänsä etsivälle kuin toisten 
seuraa kaipaavalle. Kutsukaa rohkeasti uusia 
ihmisiä järjestelyihin ja mainostakaa tulevia ys-
täväkursseja. Tehokkain tapa hankkia uusia va-
paaehtoisia on henkilökohtainen pyytäminen.

Ystävätoimintaan osallistumisen lisäksi jokai-
nen voi vaikuttaa yksinäisyyden, uuden kan-
sansairautemme, vähentämiseen. Yksinäinen 
ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi. 
Näkymättömyyden voi poistaa pienellä, mutta 
merkityksellisellä teolla: huomaamalla. Yksinäi-
syys ympärillämme vähenee tavallisilla teoilla, 
tervehtimisellä, hymyilemisellä ja oven avaami-
sella. 

Jokainen osasto ja vapaaehtoinen, joka on mu-
kana ystävätoiminnassa tai osallistuu ystä-
vänpäivän tapahtumiin on järjestöllemme ää-
rimmäisen tärkeä. Arkisten tekojen lisäksi 
tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja suunnittelua. 
Niissä teitä osastojen vapaaehtoisia ja vastuu-
henkilöitä tarvitaan. Iloa ja voimia teille!
Tehdään ystävänpäivästä ja kaikista muistakin 
päivistä yhdessä huomaamisen ja välittämisen 
päiviä. Nähdään – toisemme.
 

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
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Punaisen Ristin sääntökirjastakin voi lumoutua

PÄÄKIRJOITUS 15.1.2018

Tasavallan presidentin uusi asetus Punaises-
ta Rististä (827/2017) on astunut voimaan 
1.1.2018. Uudistetun asetuksen myötä myös 
järjestön työjärjestystä, taloussääntöä sekä 
osastojen ja piirien johtosääntöjä on päivitetty.  

Lukiessani asetuksen toista pykälää koin jälleen 
suurta haltioitumista. Edustamme niin jäseninä, 
vapaaehtoisina kuin työntekijöinä järjestöä, jon-
ka tarkoituksena on suojella elämää ja terveyttä 
sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Li-
säksi Punaisen Ristin tarkoituksena on pelastaa 
ihmisiä, auttaa kaikkein heikoimmassa asemas-
sa olevia, tukea ja avustaa maan viranomaisia 
sekä edistää kansalaisten keskuudessa yhteis-
vastuuta ja auttamismieltä. 

Kolmannessa pykälässä todetaan Punaisen Ris-
tin toimintamuodot, joita ovat auttamisvalmiu-
den ja auttamismielen vahvistaminen, jäsen-
ten ja vapaaehtoisten hankinta sekä terveyden, 
hyvinvoinnin, turvallisuuden ja pelastustoimen 
vapaaehtoistoiminnan harjoittaminen ja ke-
hittäminen. Lisäksi tehtävämme on harjoittaa 
ensiaputoimintaa ja -koulutusta, nuorisotoimin-
taa, ihmisoikeus- ja kansainvälisyyskasvatusta 
sekä järjestää avustuskeräyksiä. 

Paikallisesti tämä tarkoittaa sitä, että tehtä-
vämme niin piirissä kuin osastossa on edustaa 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä 
omalla alueellamme ja huolehtia siitä, että meil-
lä on jäseniä ja vapaaehtoisia ja vapaaehtoisilla 
mielekästä tekemistä. Osaston ja piirin tehtävä-
nä on kanavoida hätätilanteissa Punaisen Ristin 
kotimaan apua, kehittää ja ylläpitää järjestöllis-
tä toimintavalmiutta sekä vastata äkillisiin avun-
tarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa 
mukaisesti. Lisäksi piirin tehtävänä on koordi-
noida alueensa osastojen toimintaa sekä tukea 
ja edistää alueensa osastojen jäsenten ja vapaa-
ehtoisten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia. 

Sääntöuudistus sinänsä ei tuonut määrällises-
ti monia uudistuksia sääntöihin. Tavoitteena oli 
päivittää ja selkeyttää sääntöjä. Muutama muu-
tos kannattaa osastoissa kuitenkin heti huomi-
oida. Osaston nimenkirjoittajapykälää helpotet-
tiin. 

Osaston hallitus voi nimetä puheenjohtaji-
en ja rahastonhoitajan lisäksi keskuudestaan 
kaksi nimenkirjoittajaa. Myös puheenjohtajien 
kaudet rajattiin kolmeksi kaudeksi. Merkittävä 
muutos on myös sääntöjen hengessä. Sään-
nöissä korostetaan jäsenen ja vapaaehtoisen 
asemaa ja hallituksen velvollisuutta avoimuu-
teen. 

Punaisen Ristin säännöt antavat raamit toi-
minnallamme. Unohtaa ei pidä kuitenkaan Pu-
naisen Ristin seitsemää perusperiaatetta, joita 
ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueet-
tomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, 
yleismaailmallisuus ja ykseys. Perusperiaatteet 
ohjaavat kaikkea toimintaamme ja toimin-
taamme voidaan arvioida näiden periaatteiden 
toteutumisen näkökulmasta. 

Uudet säännöt löytyvät Punaisen Ristin va-
paaehtoissivuston (rednet) osastotoimistosta, 
ks. https://rednet.punainenristi.fi/node/38111. 
Painettuna niitä saa piiritoimistosta. Suosit-
telen, että osaston hallitukset perehtyvät 
sääntöihin kokouksissaan sekä järjestävät jä-
senilleen ja vapaaehtoisilleen Punaisen Ris-
tin iltoja, joissa keskustellaan Punaisen Ris-
tin merkityksestä ja toimintamahdollisuuksista 
omalla paikkakunnalla. 

Hyvää Vuotta 2018 teille kaikille!

Paula Ilén
Toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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Yleiskokouksen ponsiesityksessä tiivis-
tyi terveyden edistämisen ohjelman tarve. 
Ponnessa todettiin, että ”Punaisen Ristin 
tulee ottaa aktiivinen rooli terveyden edis-
tämisessä terveyspisteiden kannalta.  Pe-
rustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvis-
tetaan jo olemassa olevia” 

Juuri näin on tarkoitus tehdä. Terveyttä ja hy-
vinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan mer-
kitys kasvaa myös tulevan sote- ja maakunta-
uudistuksen myötä ja Punaisen Ristin terveyden 
edistämisen työtä tarvitaan. 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Terveyden edistämistä ja osaamista vahvistetaan
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Punaisen Ristin Nokian terveyspiste tarjoaa maksutonta terveysapua ja on ihmisten kohtaamispaikka. 
Eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Kati Kronqvist mittaa verenpainetta.

Mitä vahvistaminen käytännössä 
tarkoittaa?

Terveyden edistämisen ohjelma kartoittaa ole-
massa olevan toiminnan ja kokoaa terveyden 
edistämisen ohjelmat (päihde-, hiv/seksuaali-
terveystyö, terveyspistetoiminta ja tapaturmien 
ehkäisy) yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi val-
takunnan ja piirien koordinaatiota sekä vapaa-
ehtoisille suunnattua koulutusta vahvistetaan. 

Ohjelman toivotaan tukevan entistä paremmin 
paikallista matalan kynnyksen – tai jopa kyn-
nyksetöntä – toimintaa, jota syntyy alueen tar-
peesta. 
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Auta heidät takaisin jaloilleen 
-kampanja on alkanut 

Terveyden edistämisen ohjelman avulla

• tuodaan SPR:n terveyden edistämisen toi-
mintaa tunnetuksi.

• lisätään ja syvennetään vapaaehtoisten 
osaamista. 

• saadaan lisää vapaaehtoisia.

• lisätään mm. terveyspistetoimintaa

• lisätään vapaaehtoisten medianluku- ja di-
gitaitoja. 

• vietetään vuosittain 7.4. Maailman terveys-
päivää

Näin helpotetaan esimerkiksi terveyspisteen 
perustamista, tapaturmainfon pitämistä, ter-
veellisistä elintavoista kertomista ja palvelu-
neuvontaa. Kaikkea tätä ja paljon muuta voi 
terveyden edistämisen vapaaehtoinen tehdä. 
Myös festivaalityö ja seksuaaliterveysneuvonta 
ovat osa terveyden edistämistä.

Punaiselle Ristille terveyden edistäminen on 
osallisuutta, yhteisöön kuulumista ja ihmisten 
kohtaamista. Kun ihmisiä kohdataan, voidaan 
antaa neuvoa ja opastusta itsestään huolehti-
miseen ja siihen, mistä voisi hakea tarvittavia 
palveluita.

Ohjelma käynnistyy kysymyksellä: On-
ko Terveyspiste hyvä nimi vai tulisiko si-
tä muuttaa? Käy vastaamassa osoitteessa: 
https://www.punainenristi.fi/yhteystiedon-
aihe/terveyden-edistaminen

Kysymyslinkki lähetetään terveyden edis-
tämisen toiminnassa oleville vapaaehtoisil-
le. Vastausaikaa on helmikuun puoliväliin 
15.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 
kolme lämpötyynyä. 

Lisätietoja: Terveyden edistämisen koordi-
naattori Mia-Veera Koivisto, p. 020 701 2174

Vaarallisten aseiden saastuttamilla alueilla elää 
Syyriassa miljoonia ihmisiä, joille miinat, pom-
mit ja räjähteet ovat jokapäiväinen uhka. Suu-
ri osa vammautuneista on lapsia ja nuoria. Ter-
veydenhuolto on pitkään jatkuneen sodan 
seurauksena romahtanut. Pulaa on lääkkeistä, 
hoitolaitteista sekä hoitohenkilökunnasta. 

Lahjoittajien tuella kuntoutuskeskusten asiak-
kaat saavat fysioterapiaa, proteeseja, apuvä-
lineitä ja henkistä tukea. Tavoitteena on, että 
kuntoutujat voivat palata normaaliin elämään. 
Lapset saavat mahdollisuuden leikkiin, koulun-
käyntiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella ja ai-
kuiset pääsevät mukaan työelämään. 

Osastot voivat osallistua kampanjaan perusta-
malla sähköisen lippaan. Omapunainenristi.fi-si-
vulta löytyvää lipasta on helppo jakaa mm. Fa-
cebookissa tai sähköpostitse. Kampanjan on 
tarkoitus jatkua useamman vuoden ajan. 
Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja toi-
mii myös koulujen Lukukuu-kampanjan ja päi-
vätyökeräyksen kohteena. Kampajaa varten on 

olemassa A3-juliste ja lahjoitusesite, jotka on 
pakattu 20 kappaleen nippuihin.  Kampanjan 
materiaalit ovat osastojen, koulujen ja yksityis-
henkilöiden tilattavissa verkkokaupasta. 

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjasivulta 
punainenristi.fi/syyria.  

Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032

Auta heidät 

takaisin 

jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista humanitäärisistä 

kriiseistä. Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja Damaskoksen 

kuntoutuskeskuksissa. Lahjoittajien tuella vammautuneet saavat 

fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset voivat löytää 

oman roolinsa yhteiskunnassa ja saavat mahdollisuuden 

työhön, leikkiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Punainenristi.fi/syyria

Lahjoittamalla autat heidät 

takaisin jaloilleen

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ 15 €

lähettämällä viesti 

SPR15 numeroon 16499

LAHJOITA VERKOSSA

Punainenristi.fi/syyria

LAHJOITA TILISIIRTONA

katastrofirahasto, tilinumero

FI06 2219 1800 0680 00, 

viitteellä 5393

Kiitos tuestasi! Tietoa kampanjasta 

Punainenristi.fi/syyria

Keräyslupa: POL-2015-8798/30.11.2015

Auta heidät 

takaisin jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista 

humanitäärisistä kriiseistä. Vammautuneita 

henkilöitä on jo lähes kolme miljoonaa. 

Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja 

Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa: 

lahjoittajien tuella klinikoilla on mahdollisuus 

tarjota fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä 

sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset 

voivat löytää oman roolinsa yhteiskunnassa 

ja saavat mahdollisuuden työhön, leikkiin ja 

liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Lahjoita osoitteessa

Punainenristi.fi/syyria
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2018

Ystävänpäivänä olemme  
yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Pette
ri K

ivim
äki 

Ystävänpäivänä sosiaalisessa mediassa 
voi jakaa vaikkapa kaverikuvan hasta-
gilla #ihantavallinenteko

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla kes-
kustelemme yksinäisyyden kokemuksista 
ja vaikutuksista ympäri Suomen. Kampan-
jan tavoitteena on kutsua uusia vapaa-
ehtoisia mukaan ystäväkursseille ja -toi-
mintaan sekä tavoittaa ystäviä toivovat ja 
kertoa heille Punaisen Ristin ystävätoimin-
nasta.

Uusia ystäviä Nähdään-tapahtumasta
Osastot voivat järjestää omia Nähdään-tapah-
tumia. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja, missä on hyvä tilaisuus esitellä ystä-
vätoimintaa. Ohjelmassa voi olla melkein mitä 
vain, tärkeintä on lämmin ja avoin tunnelma, 
jotta ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi.

Joskus paras lääke yksinäisyyteen on yhdessä 
tekeminen. Siksi kannattaa kutsua kaikki järjes-
tämään ja ideoimaan Nähdään-tapahtumia. Ys-
tävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus saa-
da uusia ihmisiä mukaan osaston toimintaan 
vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurssit kan-
nattaakin ajoittaa heti tapahtuman jälkeen.

Nähdään-tapahtuman  
järjestelyissä auttavat:
•  Nähdään-kampanjamateriaalit: julis-

teet, roll upit, muistilaput
•  Viestintämateriaalit: videot, kuvat, 

tiedotepohjat, somehaaste
•   Nähdään-tapahtumamallit ja 

-ideat
•  150 euron tuki keskustoimistolta 

#ihantavallinenteko -somehaaste
Ystävänpäivänä haastamme kaik-
ki tekemään ihan tavallisia teko-
ja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tavoitteena on herättää jokai-
nen meistä huomaamaan, kuin-
ka arjen pienillä teoilla voimme 
huomioida toisemme parem-
min.

Haasteen idea:
•  Tee ihan tavallinen teko, joka vähentää osal-

taan jonkun kokemaa yksinäisyyttä. Ota ku-
va teostasi, jaa se somessa ja haasta muut 
tekemään samoin.

•  Kuvissa ja postauksissa voi hyödyntää Ihan 
tavallinen teko -lappuja

•  Käytä hastagia #ihantavallinenteko

Lue lisää: RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäi-
vän sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201
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NUORET JA KOULUYHTEISTYÖ

Ystävätoiminta saa uuden välitysjärjestelmän
Ystävätoiminnan sähköinen välitysjärjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden alussa. 
Järjestelmän testauksia on toteutettu mar-
ras-joulukuun aikana ja pilotointi on tam-
mikuussa. 

Järjestelmää pilotoidaan neljässä suomenkie-
lisessä ja yhdessä kaksikielisessä sekä yhdes-
sä ruotsinkielisessä välityksessä. Pilotoinnit 
toteutetaan Uudellamaalla ja Hämeessä. Jär-
jestelmän ensimmäisinä käyttöön ottavat pilot-
tivälitykset ovat Helsinki, Mäntsälä, Tampere, 
Hämeenlinna, Karis-Pojo ja Esbo svenska. 

Helmikuusta alkaen myös muut ystävävälityk-
set voivat siirtyä uuden järjestelmän käyttäjik-
si. Järjestelmän käyttökoulutukset toteutetaan 
piireittäin ja jalkautus etenee välitysten kiin-
nostuksen mukaan. Jalkautus aloitetaan Helsin-
gin ja Uudenmaan piirissä, Länsi-Suomen piiris-

sä, Hämeen piirissä ja Oulun piirissä. Muut piirit 
aloittavat jalkautuksen syksyllä 2018. Tavoite 
on, että kaikki välitykset siirtyisivät uuden jär-
jestelmän käyttäjiksi seuraavan kolmen vuoden 
aikana.

Mitä uusi järjestelmä tuo?
Uusi järjestelmä helpottaa välittäjien työtä, te-
kee välityksestä tasalaatuista, mahdollistaa ys-
tävävälitysrinkien muodostamisen ja ohjaa 
henkilötietojen oikeaan säilyttämiseen. Yhdes-
sä välitysrinkien kanssa järjestelmä mahdol-
listaa vähitellen koko maan kattavan ystävä-
välityksen. Järjestelmä on osa valtakunnallista 
vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmää. 

Lisätietoja: 
Piireissä ystävätoiminnan työntekijät
Projektisuunnittelija Maija Pokkinen,  
p. 020 7012191 

koululaisia varten suunniteltua hätäensiapu-
kurssia. Kuuden tunnin kurssin aikana ensiapu-
taitoja opitaan ensin teoriassa ja sen jälkeen 
käytännön harjoituksissa ensiapupelin avulla. 
Tämän lukuvuoden aikana ensiapukoulutusta 
tarjotaan noin 30 koulussa. 

Yläkouluihin voidaan myös osaston kanssa yh-
teistyössä perustaa koulun omia InAction!-ryh-
miä, jotka harjoittelevat ensiavun lisäksi mm. 
alkusammutusta ja muita turvallisuustaitoja se-
kä tutustuvat Punaisen Ristin toimintaan. Toi-
minta on koululaiselle helppo tapa tutustua Pu-
naiseen Ristiin ja osastot voivat tätä kautta 
etsiä uusia nuorisojäseniä. 

Lisätietoja:
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori 
Johanna Korkeamäki, p. 020 701 2114  

Lähde Turkuun kesäpäiville! 
Punaisen Ristin nuorten valtakunnalliset kesä-
päivät järjestetään Ruissalon leirintäalueella Tu-
russa 14.–17.6.2018. Neljään päivään mahtuu 
kiinnostavia koulutuksia, rentoa yhdessäoloa 
ja huikeita elämyksiä. Jokaiselle ikäryhmälle on 
suunniteltu omaa ohjelmaa ja tarjolla on niin 
koulutuksia kuin työpajojakin. Tietysti aikaa jää 

myös lentopallon pelaamiselle, uimiselle ja ke-
sästä nauttimiselle. 

Ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta, mutta 
leirin ajankohta kannattaa merkitä jo nyt ka-
lenteriin. Lisätietoja: RedNet / Kesäpäivät 2018. 
Samasta osoitteesta löydät myös tiedot, mi-
ten pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestä-
mään tapahtumaa.

Ensiapukoulutus InAction!  
tulee yläkouluihin
Yläkoulua käyvät nuoret kohtaavat kotona, 
koulussa ja vapaa-ajalla jatkuvasti tilanteita, 
joissa ensiaputaidot ja rohkeus auttaa olisivat 
tarpeen. Punainen Risti järjestää kouluissa ylä-
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.–25.3.2018

Valtakunnallinen rasisminvastainen viikko on 
vaikuttamiskampanja
Jokainen on vastuussa omista valinnois-
taan ja asenteistaan. Kampanja kohdistuu 
tänä vuonna yksilöön, heihin haluamme 
vaikuttaa.  

Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toi-
mii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jo-
kainen tietää, mikä on oikea tapa toimia esi-
merkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa 
pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella 
samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja onkin 
myös yhdenvertaisuutta edistävä. Jokainen tar-
vitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä ja tuke-
massa arjessa. 

Tehdään koko Suomen yhteinen 
rasisminvastainen kampanja 
Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi 
olla jokaiselle tärkeää. Kampanjaviikon aikana 
on hyvä hetki nostaa esille toiminnan ajankoh-
taisuutta ja tärkeyttä. Jokainen voi voi käyttää 
hyväkseen omia verkostojaan ja haastaa mu-
kaan rasisminvastaiseen kampanjaan yksittäi-
siä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, 
oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseu-
roja. Keinoja on lukuisia ja materiaalia syrjin-
nän- ja rasisminvastaiseen työhön on tarjolla 

Kiia Etelävuori

kaikille ikäryhmille. Materiaali tiedotukseen ja 
tarkemmat vinkit kampanjasta tulevat helmi-
kuun loppuun mennessä Rasisminvastaisen vii-
kon RedNettiin. 

Mitä voisin tehdä Rasisminvastaisella 
viikolla?
•  Käy kouluvierailulla ja ehdota aamunavauk-

sen pitämistä.
•  Järjestä esim. koululla, seurakunnan tiloissa 

ja kirjastossa keskustelutilaisuus tai muu ta-
pahtuma, missä voi kertoa yhdenvertaisuu-
desta.

•  Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käy-
tä tunnisteita: #olenkanssasi #jagärmeddig 
#imwithyou 

•  Tilaa julisteet, tarrat ja rintamerkit maksutta 
Punaisen Ristin verkkokaupasta.

•  Kaikki materiaali ja pelit löytyvät RedNetistä: 
SPR Rasisminvastainen viikko ja SPR Koulu-
yhteistyö (mm. aamunavaukset). Katso myös 
oikeusministeriön verkkosivusto yhdenvertai-
suus.fi 

Lisätietoja: 
Hankekoordinaattori Janette Grönfors,  
p. 020 701 156 

Osastot mukaan rasisminvastaiseen kampanjaan!
Rasisminvastaisen viikon toimintaa ideoidaan muun muassa Satakunnan piirin Luottamushenkilökoulutuksessa 27.1. 
Lisätietoja seuraa myös osastokirjeen muodossa! Jos haluat suunnitteluapua kampanjointiin, ota yhteyttä monikulttuurisuus-
toiminnan suunnittelijaan: Annakatriina Jylhä, annakatriina.jylha@punainenristi.fi / 040 1457732
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VAPAAEHTOISRISTEILY JA KOULUTUKSET 

Olethan auttamattomasti ulapalla?
Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina päi-
vämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysris-
teilylle muiden Punaisen Ristin vapaaeh-
toisten kanssa. 

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, 
ihan uusi noviisi tai kolmikymmenvuotisen kah-
vinkeittäjäpestin läpikäynyt pantteri. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, 
oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia tut-
tavuuksia. Ulapalla meitä kuljettaa vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja vapaaehtoisjohtaminen. Tar-
kempi ohjelma paljastuu kevään kuluessa, mutta 
jos haluat, voit yhä vaikuttaa siihen vastaamal-
la kyselyyn risteilyn sivulla rednet.punainenris-
ti.fi/ulapalla

Lähtö on Helsingistä perjantaina 9.11. klo 11. ja  
paluu sunnuntaina 11.11. klo 10.30. Laita jo nyt  
päivämäärä kalenteriin! Ilmoittautumislinkki auke-
aa toukokuussa osoitteessa rednet.punainenris-
ti.fi/Ulapalla. Samasta osoitteesta löydät tarkem-
paa tietoa risteilystä, hyteistä ja kevään kuluessa 
myös koulutuksen sisällöistä.

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle 
ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):
• Kahden hengen A-hytissä 210€
• Kahden hengen Promenade-hytissä 205€
• Kahden hengen B-hytissä 185€
• Neljän hengen B-hytissä 150€ 

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buffet-illal-
lista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.
Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 20€! 
Sitovat ilmoittautumiset risteilylle sunnun-
taihin 16.9.2018 mennessä.

Jarkko
 M

ikko
n
e
n

Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoiskoulutta-
jat ovat tervetulleita Kouluttajapäiville hotel-
li Laajavuoreen Jyväskylään 20.–21.1.2018. Oh-
jelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen 
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 

myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä ja pääsemme 
ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille vapaa-
ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. Ilmoit-
tautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päivien oh-
jelma: RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat 

Ensiapu-, nuoriso-, 
monikulttuurisuus, IHL- ja 
muut ryhmätoimijat huomio!

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja 
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa ta-
loudellisesti. Vertaisopintoryhmässä opitaan 
yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla 
tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, 
osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn yllä-
pitämistä toisten kanssa. Tärkeää on kokemus-
ten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, ta-
voitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. 

Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän 
opiskelusta on aiheutunut kuluja. Tuki makse-
taan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilil-
le. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppi-
tunti. Lue lisää www.ok-sivis.fi

Tervetuloa Kouluttajapäiville Jyväskylään 
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KAIKKI MUKAAN JÄSENTEN HANKKIMISEEN

Kenet voisit pyytää  
Punaisen Ristin jäseneksi?

Uusi jäsen

• Kasvattaa osaston ja Punaisen Ristin 
vaikutusvaltaa. 

• Tuo uusia toimijoita osastoon.

• Kartuttaa osaston taloutta.

• On lisäresurssi ja mahdollisuus osaston 
toiminnan laajentamisen.

• Lisää Punaisen Ristin tunnettuutta ja us-
kottavuutta

• Mahdollistaa valmiustason nousun.

Suurin syy sille, ettei henkilö ole Punaisen 
Ristin jäsen on se, ettei kukaan ole pyytä-
nyt. Mieti, minkälaisia verkostoja sinulla 
on? Ystävät, työtoverit, harrastusporukat, 
naapurit. Kuinka voisit niissä kertoa Punai-
sesta Rististä, jakaa koskettavia tarinoita 
ja pyytää jäseneksi? 

Osastossa voitte yhdessä pohtia keinoja ja 
yhteyksiä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jä-
senhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston 
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suun-
nittelua. Jäsenet ja jäsenhankinta ovat toimin-
tamme kannalta todella tärkeitä - mitä enem-
män jäseniä, sitä tehokkaammin autamme 
yhdessä.

Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauk-
sen mukaan tavoitteellinen jäsenhankinta va-
kiinnutetaan osaksi kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa. Hallitus on vahvistanut, että tavoit-
teena on kasvattaa jäsenten määrää 10 pro-
sentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Mitä 
osastonne voi tehdä tavoitteeseen päästäk-
semme? Minkälaista tukea tarvitsette jäsen-
hankintaan? Keskustoimisto tukee jäsenhan-
kintaa tuottamalla uusia materiaaleja ja malleja, 
joista kerromme niiden valmistuttua.

Arvonnasta potkua jäsenhankintaan
Punaisen Ristin jäsenet osallistuvat automaatti-
sesti neljään valtakunnalliseen arvontaan vuon-
na 2018. Mitä aikaisemmin he maksavat jä-
senmaksunsa, sitä useampaan Punaisen Ristin 
arvontaan he osallistuvat. Osastonne jo ole-
massa oleville jäsenille kannattaa kertoa, että 
jäsenhankinnalla voi lisätä omia voittomahdol-
lisuuksiaan. Kun jäsen tuo uusia jäseniä Pu-
naiseen Ristiin, hänen voittomahdollisuutensa 
paranevat. Kun uusi jäsen ilmoittaa vanhan jä-
senen suosittelijaksi omien tietojensa mukana, 
on vanhalla jäsenellä suurempi mahdollisuus 
voittaa. Voittomahdollisuuksia parantaa myös 
e-laskusopimuksen tekeminen. 

Arvontoihin voi osallistua myös tapahtumissa 
täyttämällä arvontakortin. Se muutetaan niin, 
että arvontalomakkeella voi myös ilmoittaa ha-
lukkuutensa liittyä jäseneksi.

Jäsenmateriaalit 
Varmistattehan, että käytössänne on ajanta-
saiset jäsenhankinnan materiaalit ja jäsenyyt-
tä koskevat tiedot on päivitetty osaston muun 
muassa verkkosivuille ja somekanaviin. 

Lue lisää: Rednet/Tieto ja taito/Jäsenhankinta.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Leena Koskela
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LYHYESTI

Puikot heilumaan 
hyvän asian vuoksi! 

Vielä ehtii osallistua hauskaan neulontakilpai-
luun, missä valttia on nopeus, luovuus ja kau-
neus. Osallistujat neulovat kilpailun aikana 
seitsemän paria sukkia tunnettujen neuloji-
en antamien ohjeiden mukaan. Kilpailussa on 
jo mukana noin 1 300 osallistujaa ja mukaan 
voi tulla helmikuun loppuun saakka. Kilpailun 
tuotto menee Punaisen Ristin terveyshankkee-
seen Keniassa. Hankeen avulla lisätään eten-
kin naisten terveystietoa Pohjois-Kenian köy-
hissä kylissä. Lue lisää kisasta ja tule mukaan: 
www.sukkafinlandia.fi

Sovelluksella voi lahjoittaa ja 
vähentää ruokahävikkiä 

NeighbourFood-sovelluksessa yhdistyvät jaka-
mistalouden periaatteet ja lahjoittaminen. So-
velluksen avulla kuka tahansa voi laittaa yli-
määräiseksi jääneen ruoka-annoksen myyntiin 
ja ostaa lähellä olevia annoksia.  Ruoka-annok-
sesta napataan kuva ja sille määritetään hin-
ta. Parilla klikkauksella se on myynnissä Neigh-
bourFood-sovelluksessa ja lähistöllä oleva 
nälkäinen voi paikantaa sovelluksesta sopivan 
ruoka-annoksen. Annoksen hinta ohjautuu yllä-
pitokulujen jälkeen Suomen Punaisen Ristin ka-
tastrofirahastoon. Sovellus on saatavana sekä 
Androidille että iPhonelle. 

Sydäniskuri on helppo käyttää, 
mutta vaikea löytää 

Kansalaisten käyttöön tarkoitettuja sydänisku-
reita eli defibrillaattoreita on Suomessa vähin-
tään pari tuhatta, mutta suurimman osan sijain-
tia ei tiedetä. Iskureiden paikkatietoja kerätään 
kansalliseen rekisteriin, josta vastaavat Suomen 
Punaisen Ristin lisäksi Suomen Elvytysneuvos-
to ja Suomen Sydänliitto. Laitteen rekisteröi sen 
haltija. Rekisteri on osoitteessa defi.fi.

Pyöreitä vuosia tärkeän työn parissa 

Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön 
ohjelma on 30-vuotias. Toiminta alkoi vuon-
na 1988 aids-projektin muodossa ja RAY-rahoi-
tuksen turvin. Alussa toiminnan tavoitteena oli 
kouluttaa Punaisen Ristin toimijat antamaan 
terveysvalistusta ja jakamaan tietoutta hiv-in-
fektiosta ympäri maata.

Vuonna 1988 käynnistyi myös Punaisen Ristin 
valtakunnallinen hiv-puhelinneuvontatoiminta, 

joka jatkuu edelleen. Vuosien varrella toiminta 
on laajentunut hiv-työstä seksuaaliterveystyö-
hön erityisesti nuorten, matkailijoiden sekä hiv-
tartuntaa pelkäävien parissa.

Vuoden 2018 aikana juhlitaan 30-vuotista tai-
valta usean eri tapahtuman muodossa. Vuosi 
huipentuu loppuvuodesta järjestettävään juhla-
seminaariin. Seuraa ilmoituksia: https://www.
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon 

K
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

STARTTIVOIMAA – hanke
Lisätukea maahanmuuttaneiden kotoutu-
mista tukevaan toimintaan!

Punaisella Ristillä on vahvaa osaamista maa-
hanmuuttajien kotoutumista tukevasta työstä 
maahanmuuttajaohjelman kautta. Satakunnan 
piiri sai vuodeksi 2018 lisätukea työhön Pu-
naisen Ristin keskustoimiston koordinoimas-
ta, EU-rahoitteisesta STARTTIVOIMAA -hank-
keesta. Kolmevuotinen hanke on toiminut jo 
2 vuoden ajan Varsinais-Suomessa, Savo-Kar-
jalassa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Nyt 
hankkeen viimeiseksi vuodeksi mukaan otet-
tiin myös Satakunta. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan 
saaneet kolmansien maiden turvapaikanha-
kijat sekä kiintiöpakolaiset. Tarkoituksena on 
tukea ja kehittää kotoutumista tukevaa va-
paaehtoistyötä ainakin Porissa, Raumalla, Eu-
rassa, Sastamalassa, Huittisissa ja Punkalaitu-
mella.  
Hanketoimintoja alueellisia tarpeita mukaillen 
ovat muun muassa: 
•KOTOPAJAT, joiden tavoitteena on saada jär-
jestöjen ja yhdistysten osaaminen yhä tehok-
kaammin kuntien tueksi kotoutumiseen liitty-
vässä työssä
•ARJENAPU – toimintamallin kehittäminen ja 
vahvistaminen 
•KOULUTUKSET ja VOIMAVARAPÄIVÄT vapaaeh-
toisille

Lisätietoa Ellinoora Söderman
Pakolaistyön suunnittelija
ellinoora.soderman@redcross.fi, p.040-
1424244, 

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus

Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin halli-
tuksen jäsenille ja hallituksen asettamien va-
lio- ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen ni-
menkirjoittajille ja muille luottamushenkilöille. 
Jotka mainitaan J2-kortissa (ei kuitenkaan hal-
lituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimi-
joille hintaan 25€/vuosi. Tilaus piiritoimistoon 
31.1.18 mennessä postitse SPR Satakunnan 
piiri Pohjoispuisto 3 28100 Pori, sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi tai puh. 020 701 
2820.

Satakunnan piirin hallituksen päätöksiä 
1.11.2017
 
1. KOIVUNIEMEN LEIRIKESKUKSEN REMONTTI, 
SAUNATIEN KUNNOSTUS JA LISÄRAHAN TARVE
Leipomorakennuksen peruskorjaukseen myön-
nettiin lisärahaa 7000 euroa sekä päätettiin 
kunnostaa leirikeskuksen saunatie. Piirin oma-
rahoitusosuus Leader-peruskorjaus-hankkees-
ta nousi 78 000 €.

2. OSASTOJEN TOIMINNANTARKASTUKSEN KE-
HITTÄMINEN
Järjestön hallitus on lähettänyt piirihallituk-
sille kirjeen osastojen toiminnantarkastuksen 
kehittämisestä vedoten järjestön maineeseen 
ja kansalaisten luottamukseen toimintaamme 
kohtaan. Tavoitteena on osastojen toiminnan-
tarkastuksen kehittäminen yhdenmukaisek-
si sekä toiminnantarkastajien kouluttami-nen. 
Piirihallitus päätti seurata tilannetta. 

3. HENKISEN ENSIAVUN HÄLYTYSRYHMÄTOI-
MINTA SATAKUNNAN PIIRIN ALUEELLA
Piirin koordinoimat viisi (5) henkisen tuen hä-
lytysryhmää ovat aloittaneet toimintansa 
1.6.2006. Toiminnasta on olemassa sopimus 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Sopi-
muksellisuus takaa pienen vuosittaisen kulu-
korvauksen sekä hälytyksistä aiheutuneiden 
matkakorvausten korvaamisen. Sopimus vel-
voittaa Punaisen Ristin huolehtimaan vapaa-
ehtoisten riittävästä koulutuksesta, jaksami-
sesta sekä raportoinnista.
Viimeisten vuosien aikana hälytysten määrä 
on vakiintunut noin 30-40 hälytykseen vuo-
dessa. Hälytykset tulevat sosiaalipäivystyk-
sestä, Satakunnan keskussairaalan päivystyk-
sestä, poliisilta sekä pelastukselta. Ryhmissä 
toimii kaikkiaan 87 vapaaehtoista. 

Piirihallitus päätti, että SPR Satakunnan pii-
rin henkisen ensiavun hälytystoiminta keski-
tetään neljään hälytysryhmään ja hälytysryh-
mien alueet muodostetaan uudelleen  
vastaamaan paremmin osasto- ja kuntakart-
taa. Uudet henkisen tuen hälytysryhmät koos-
tuu seuraavista ryhmistä ja osastoista: 
Rauman seutu: Rauma, Eurajoki, Eura, Köyliö, 
Säkylä ja Luvia
Porin seutu: Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, 
Huittinen, Pori, Ulvila, Lavia, Noormarkku, Ah-
lainen
Pohjois-Satakunta: Pomarkku, Merikarvia, Kan-
kaanpää, Siikainen, Honkajoki, Karvia ja Jämi-
järvi
Sastamala – Ikaalinen: Punkalaidun, Kiikoinen, 
Mouhijärvi, Vammala ja  Ikaalinen

4. EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUNAINEN RISTI 
ENSIAPU OY YHTIÖKOKOUKSIIN 
Piirihallitus valtuutti toiminnanjohtaja Paula 
Ilénin edustamaan SPR Satakunnan piiriä Pu-
nainen Risti Ensiapu OY:n yhtiökokouksissa 
toistaiseksi.

JÄRJESTÖTOIMINTA

         - SATAKUNNAN PIIRI-
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Satakunnan piirin hallituksen päätöksiä 
13.12.2017

1.PAPERITTOMIEN HÄTÄMAJOITUS
Porin kaupunki on pyytänyt Satakunnan piiriä 
järjestämään hätämajoituksen paperittomille. 
Ensimmäinen sopimus tehtiin 1.6.-30.11.17. 
Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 
27.11.17 hyväksynyt jatkosopimuksen ajal-
le 1.12.17-31.5.2018. Hätämajoituksesta käy-
tännön toiminnasta vastaa järjestötoiminnan 
suunnittelija Ellinoora Söderman. Hätäma-
joituksessa työskentelee kaksi osa-aikais-
ta työntekijää sekä kahdeksan vapaaehtoista. 
Asukasmäärän lisääntyessä myös henkilötyö-
vuosien määrää lisätään sopimuksen mukaan. 
Piirin hallitus hyväksyi sopimuksen. 
   
2. STARTTIVOIMAA-HANKE  
Satakunnan piiri on esittänyt keskustoimistolle 
huolensa kotouttamistyötä tekevien vapaaeh-
toisten jaksamisesta. Työn määrä on lisäänty-
nyt kuntiin muuttaneiden pakolaisten määrän 
lisääntyessä. Pakolaiset ovat joko kiintiöpako-
laisia, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhaki-
joita tai perheenyhdistämisen kautta tulleita. 
Tällä hetkellä vapaaehtoisten tekemää kotout-
tamistyötä on erityisesti Raumalla, Eurassa, 
Huittisissa ja Porissa. 

Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu asumis- ja ar-
jen aputoiminta. Näitä ovat muuttoapu (vok- 
työntekijän apuna), kodinvarustelu, kotikäyn-
nit, uuden asukkaan yhteyshenkilönä toimimi-
nen ja pakolaisten ohjaus ja tuki. 

Keskustoimisto tarjoaa Satakunnan piirille 
mahdollisuuden osallistua vuodeksi 2018 si-
säministeriön alaiseen, EU:n pakolaisrahaston 
tukemaan Startti-voimaa-hankkeeseen, joka 
päättyy 31.12.2018. Hankkeen tuella Satakun-
nan piiri voi palkata osa-aikaisen työntekijän 
(50 %) pakolaisten kotouttamistyöhön osasto-
jen tueksi ja järjestöyhteistyön kehittämiseksi. 
Vuosibudjetti on 42 503 euroa, josta Punaisen 
Ristin mak-suosuus on 25 % eli 10 625, 74 eu-
roa. Punaisen Ristin maksuosuus maksetaan 
katastrofirahastosta.
Piirin hallitus hyväksyi hankkeen vuoden 2018 
toimintasuunnitelmaan.  

3. JÄRJESTÖTOIMINNAN SUUNNITTELIJAN TOI-
MENKUVAN MUUTOS VUODEKSI 2018 
Järjestötoiminnan suunnittelija Ellinoora Sö-
dermanin toimenkuva muutettiin pakolais-
työn suunnittelijaksi vuodeksi 2018. Tehtä-
vä jakaantuu 50 % Starttivoimaa hankkeeseen 
(AMIF-pakolaisrahasto) sekä 50 % paperitto-
mien palvelujen koordinointiin (Porin kaupun-
ki ja STEA).

JÄRJESTÖTOIMINTA NUORISOTOIMINTA

Bigpepa 2018 goes Ensiavun SM –kisat!

Vuoden 2018 Bigpepa –pelastuspalveluleirin 
henkilökuntahaku starttaa! Bigpepa on piirin 
järjestämä las-ten ja nuorten pelastuspalvelu-
leiri, jonka hulvattomaan henkilökuntaan ha-
emme sekä uusia että tuttuja kasvoja mukaan! 
Henkilökunnalla ei tarvitse olla aikaisempaa 
kokemusta Punaisesta Rististä tai ensiavusta 
ym., vaan koulutamme sinut tehtävääsi. Kurk-
kaa lehden viimeiseltä sivulta, mihin kaikkeen 
hommaan leirille on mahdollista lähteä mu-
kaan. 
Vuoden 2018 leiri järjestetään tuttuun tapaan 
Koivuniemen leirikeskuksessa, Pastuskeris-
sa 12.–16.6.18 ja on järjestyksessään jo 19.! 
Bigpepan kantava teema on pelastuspalvelu ja 
leiriläiset on jaettu iän mukaan neljään alalei-
riin. Vuonna 2018 tullaan järjestämään yksin 
ylimääräinen alaleiri, joka keskittyy pääsään-
töisesti vain ensiapuun. Tämä alaleiri suuntaa 
leiriviikon lopulla kohti Turkua kisamaan en-
siavun Suomen mestaruudesta nuorten sar-
jassa. Ensiapualaleiri on siis suunnattu 13-
17 –vuotiaille nuorille ja alaleirin osallistujista 
kootaan SM-kisoihin 5 hengen kisajoukkueita. 
Huom! ENSIAPURYHMÄT Ensiapualaleirille hae-
taankin nyt ”valmentajia”, jotka valmistavat 
nuoria kisoihin sekä lähtevät heidän muka-
naan Turkuun kisaamaan. Tämä on oiva tilai-
suus innostaa nuoria mukaan ensiapuryhmä-
toimintaan sekä saada omaan EA-toimintaan 
uudenlaista kokemusta! 

Bigpepan muut alaleirit toimivat, kuten aiem-
pina vuosina ja niiden ohjelma sisältää en-
siavun lisäksi muita pelastuspalveluun liittyviä 
toimintoja. Ilmoittautuminen leiriläiseksi ensi-
apualaleirille avautuu alkukeväästä ja on erilli-
nen muusta Bigpepa-ilmoittautumisesta.

Henkilökunnalle tärkeitä päivämääriä:
1. valmistelu 27.–29.4. 
2. valmistelu 18.–20.5.
Leiri 12.–16.6. (henkilökunta leirillä 10.–17.6.)

Lisätietoja leiristä voi kysellä Ninalta; 
nina.fisk@punainenristi.fi, p. 040 1429298

Henkilökunnanhakukaavakkeen löydät sivul-
ta 19.

Pyyntö nimetä ehdokas Piirin hallituksen 
alaiseen toimikuntaan!

Nuorisotoimikunta kaudelle 2018

Vuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja osastot 
nimeävät näin alkuvuodesta J-korttien kautta 
vapaaehtoisia eri tehtäviin. Piirin hallituksen 
alla toimii erilaisia toimikuntia, joista nuoriso-
toimikuntaan on aika tehdä henkilövalintoja. 
Nuorisotoimikunta koostuu Satakunnan pii-
rin jäsenistä, jotka ovat kiinnostuneita kehit-

         - SATAKUNNAN PIIRI-
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tämään piirin nuorisotoimintaa. Toimikunta 
kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Nuo-
risotoimikuntaan kuuluu jäseniä sekä kolmi-
vuotiskaudeksi että yksivuotiskaudeksi. Kol-
mivuotiskauden jäsenet nimetään yleiskokous 
vuonna ja yhden vuoden mittaiseen kauteen 
nimetään henkilöt vuoden vaihteessa. Nyt ni-
metään ehdokkaita yksivuotiskaudelle eli vuo-
delle 2018. 

Nuorisotoimikunnan tehtäväksi on asetettu 
seuraavat tehtävät:

1. Nuorisotoimikunta tarjoaa nuorisotoimin-
nan osaamista ja tukee nuorisotoiminnan to-
teutumista osastoissa.

2. Nuorisotoimikunta suunnittelee ja auttaa 
toteuttamaan piirin nuorisotoimintaa.

3. Nuorisotoimikunta toimii linkkinä keskustoi-
miston nuorisotiimin, valtakunnallisen nuoriso-
toimikunnan ja osastojen välillä.

4. Nuorisotoimikunta määrittelee itselleen 
kauden alussa selkeät ja realistiset toiminta-
tavoitteet, jotka pohjautuvat Yleiskokouksen 
toimintalinjaukseen sekä Piirihallituksen hy-
väksymään piirin toimintasuunnitelmaan ko. 
yleiskokouskaudelle. Nuorisotoimikunta val-
voo ja vastaa tavoitteiden toteutumisesta 
sekä tarvittaessa tarkastaa tavoitteita.

Osaston hallituksen tekemät jäsenehdotukset 
nuorisotoimikuntaan tulee lähettää piiriin toi-
minnanjohtajalle viimeistään 6.2. paula.ilen@
punainenristi.fi tai postitse 6.2. mennessä 
SPR Satakunnan piiri / Paula Ilen, Pohjoispuis-
to 3 28100 Pori. Piirihallitus vahvistaa uuden 
nuorisotoimikunnan helmikuun kokoukses-
saan.

Piiri kutsuu kaikki monimuotoisen ystävätoi-
minnan vapaaehtoiset Tärskyille.

Monimuotoisen YSTÄVÄTOIMINNAN 
TÄRSKYT 

Ohjelmassa EHYT ry:n asiantuntijan luento ai-
heesta LÄÄKKEET ja ALKOHOLI, ajankohtaisia 
asioita sekä mukavaa yhdessäoloa ja maitta-
va ruokailu.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ystävä- ja 
omaishoidon tukitoiminnassa mukana oleville 
vapaaehtoisille.

Aika: la 3.2.2018 klo 9.30-14.00

Paikka: Hotelli Hiittenharju, 
             Hiittenharjuntie 1, Harjavalta

         - SATAKUNNAN PIIRI-

NUORISOTOIMINTA

Alustava ohjelma
9.30 Aamukahvit
        Tervetulotoivotukset ja avaussanat
10.00 Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista, 
       EHYT ry:n aluetyöntekijä Riitta Sattilainen
12.30 Ajankohtaisia asioita, päivän yhteenve-
to, keskustelua ja palautteet
13.00 Ruokailu seisovasta pöydästä
          Turvallista kotimatkaa!

Ilmoittautumiset 26.1.mennessä 
satakunta@punainenristi.fi tai 020 7012820

Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 0207012825 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
Eeva-Liisa Koskinen p. 020 701 2827,
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

Tervetuloa mukaan!

Ystävänpäivä 14.1.2018

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla Suomen 
Punainen Risti auttaa yksinäisyyttä kokevia ih-
misiä. Muistutamme, että jokainen voi vähen-
tää yksinäisyyttä ottamalla toiset ihmiset huo-
mioon, ihan tavallisin teoin. Kutsumme uusia 
vapaaehtoisia mukaan ystävätoimintaan. Kes-
kustelemme rohkeasti yksinäisyyden koke-
muksista. Tähän tarvitsemme jokaista osastoa 
ja jokaista vapaaehtoista. 

PALVELUTALOJEN-valtaus

Vielä ehditte osallistua ns. PALVELUTALO-val-
taukseen. Tämän valtauksen tarkoituksena on 
ilahduttaa palvelutalon asukkaita YSTÄVÄPÄI-
VÄNÄ 14.2. Kerätkää vapaaehtoisporukka ja 
sopikaa paikallisen palvelutalon kanssa, että 
tulette tapaamaan asukkaita. Palvelutalos-
sa voitte laulaa, lukea runoja tai vaikkapa vain 
keskustella asukkaiden kanssa. Ainakin Poris-
sa, Kankaanpäässä ja Huittisissa valtauksia to-
teutetaan. Hyvä idea on kirjoittaa ystävänpäi-
vän materiaaleissa olevalle postikortille jokin 
kiva runo tai värssy ja lukea se henkilökohtai-
sesti asukkaalle. Lähtekää tekin mukaan to-
teuttamaan VALTAUSTA!

Ystävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus 
saada uusia ihmisiä mukaan osaston toimin-
taan vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurs-
sit kannattaakin ajoittaa heti tapahtuman jäl-
keen.
Tulevia ystäväkursseja:
-Karvia 18.1.
-Ikaalinen 20.2.
-Harjavalta helmikuu
-Rauma maaliskuu

Mikäli tarvitsette apuja ystäväkurssin toteutta-
misessa, ottakaa yhteyttä Anne-Mariin.

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Nähdään-materiaaleilla näkyvyyttä
 
Nähdään-kampanjan materiaaleihin kuulu-
vat mm. julisteet, roll-upit sekä ystävyys-yksi-
näisyys-muistilaput. Tilaa materiaalit osaston 
käyttöön 4.2.2018 mennessä Punaisen Ristin 
verkkokaupasta kirjautumalla järjestönäkymään 
osastotunnuksilla.
 
Tukea tapahtumiin keskustoimistolta
 
Keskustoimisto tukee 150 eurolla osastojen jär-
jestämiä, kaikille avoimia ystävänpäivän tapah-
tumia, jotka on ilmoitettu RedNetin tapahtuma-
kalenterissa.

Omaishoidon tukitoiminta

Omaishoitajaperheiden tukitoiminnan kevään 
suunnitelmat on osastoissa jälleen tehty ja lu-
vassa on monipuolista vertaisryhmätoimintaa, 
retkiä, virkistystä ja koulutusta. 

Satakunnan piirin alueella toimii 15 osaston 
alueella omaishoidon tukitoiminta ja vertaisryh-
miä on seuraavilla paikkakunnilla kerran kuu-
kaudessa:
Eura, maanantaisin Pikku-Pirtillä
Eurajoki, tiistaisin Palvelukeskus Jokisimpukka
Harjavalta, tiistaisin Harjavallan terveyskes-
kuksen kokoustilassa
Huittinen, torstaina Ystävänpirtti Einolassa
Ikaalisissa, tiistaisin Jyllinkodilla
Kokemäki, tiistaisin Ystäväkamarilla
Lavia, keskiviikkoisin Vanhustentalon kerho-
huoneella
Pomarkku, tiistaisin Pomarkun seurakuntako-
dilla
Pori, tiistaisin SPR:n Porin osaston tiloissa
Punkalaidun, maanantaisin Palvelukeskus Pa-
karilla 
Säkylä & Köyliö, maanantaisin Jaakontalolla
Vammala, keskiviikkoisin Hopun palvelukes-
kuksessa
Lisäksi Karvia, Siikainen ja Äetsä järjestävät 
tapahtumia ja/tai retkiä vuoden aikana.

SPR Satakunnan piirin omaishoitajien virkis-
tysleiri järjestetään jälleen Koivuniemen leiri-
keskuksessa Pastuskerissa 9.-13.7.2018. Lei-
rille mahtuu noin 20 omaishoitajaa. Leiri on 
omaishoitajalle maksuton. 

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA

Omaishoitomessut 25.4. klo 11–16 Kankaan-
pään opistolla teemalla PIDÄ HUOLTA
Luentoja muistista, päihteistä ja kaltoinkohte-
lusta, keskustelua, esityksiä ja esittelijöitä lä-
hes 40. Lisäksi Kontin kanssa yhteistyössä 
”Hyvinvoiva omaishoitaja” – muotinäytös.

TERVETULOA MUKAAN!

Kysy lisätietoja Eeva-Liisalta puh. 040 861 
0748 tai eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

Hälytysryhmien harjoitusviikonloppu

Piiri toteuttaa harjoituspainotteisen viikonlo-
pun Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella 
lauantaina 28.4. Tapahtumasta tulee lisäinfoa 
helmikuun aikana. Varatkaa päivä jo kalente-
ristanne!

Lisätietoja Anne-Mari p. 040 7607141 ja Tiina
p. 0400 651105

IN ACTION!

In Action-peli avuksi kouluyhteistyöhön
Osastojen yksi mahdollisuus lähteä mukaan 
kouluyhteistyöhön on hätäensiapupelin In Ac-
tion avulla. Hienoa, jos osastossa olisi nuor-
ten toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, jot-
ka voisivat lähteä viemään nuorten toimintaa 
eteenpäin. Peli on oivallinen tapa herättää 
nuorten kiinnostusta ensiapuun ja Punaiseen 
Ristiin. Peli voisi toimia ponnahduslautana 
mukaan osaston toimintaan! 
”Haetaan nuoret mukaan, In Action”!

In Action-peli on suunniteltu ja kehitetty kes-
kustoimistossa hätäensiaputaitojen oppimi-
seen 8lk:n oppilaille (nuorille). Peli on suunni-
teltu Seppo.io verkkoalustalle ja sitä voidaan 
pelata ipadin tai puhelimen avulla. Pelissä har-
joitellaan ensiaputaitoja rasteilla, joille ede-
tään pelialustan avulla. Vastaukset läheetään 
videoin, ääniviestein tai valokuvin. Pelinoh-
jaaja ohjaa peliä ja tarvittaessa toinen ohjaaja 
vastaa esim. elvytyksestä. 
Osasto on yhteydessä piiritoimistoon omasta 
kiinnostuksesta ottaa osaston toimintoihin In 
Action-peli. Tämän jälkeen yhteistyössä selvi-
tetään koulun mahdollisuudet pelin toteutta-
miseen ja hankitaan pelinohjaajia. 

Lisäinfoa: YouTube In Action (https://www.
youtube.com/watch?v=LWqsGlzdlJ8)

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Huomio ensiapuryhmät! Lähde mukaan 
In Action- pelin ohjaajaksi

Nyt kaivataan innokkaita ensiavun perustieto-
jen ja -taitojen osaajia, jotka omaavat valmiu-
den käyttää tietotekniikkaa pelin ohjaamises-
sa.

In Action-pelissä harjoitellaan ensiaputaitoja 
rasteilla, joilla edetään pelialustan avulla. Yh-
dellä rastilla voi olla kolme eri tehtävää. Pelis-
sä on yhteensä 14 tehtävää ja salamatehtäviä.  
Tehtävien vastaukset annetaan valokuvaamal-
la, videolla tai ääniviestinä pelinohjaajalle. Pe-
linohjaaja tarkistaa saamiaan vastauksia ja an-
taa niistä palautetta. Salamatehtävät tulevat 
yllätyksenä pelin aikana. Jokainen voittanut 
joukkue palkitaan. Pelinohjaaja koulutusta jär-
jestetään piiritoimiston organisoimana. 
 
Lisätietoa antavat 
Nina Fisk nina.fisk@redcross.fi  ja Tiina Hii-
denoja-Sirén tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi 

Henkisen tuen valmiusryhmä Satakun-
nan alueella

Suomen Punaisen Ristin henkisen tuen ryh-
mät ovat toimineet Satakunnassa jo vuodes-
ta 2010. Toiminnasta on tehty sopimus sai-
raanhoitopiirin kanssa. Ryhmien toimintaa 
ohjaa SPR:n henkisen tuen valtakunnalliset 
laatusuositukset. Ryhmissä toimii lähes 100 
vapaaehtoista.

Ryhmän toiminta

Henkisen tuen valmiusryhmä tarjoaa apua 
muutaman ensimmäisen vuorokauden aikana. 
Ryhmän jäsenet ovat pääosin maallikoita, jot-
ka ovat saaneet henkisen tuen koulutuksen. 

Ryhmän tehtävänä on toimia erilaisissa tilan-
teissa henkisen ensiavun antajina viranomais-
ten tukena. 
Ryhmää voidaan hälyttää aina kun on tarvet-
ta henkiselle tuelle, esimerkiksi onnettomuu-
den uhrien ja heidän omaisten tukemiseen tai 
kadonneen ihmisen etsintöihin omaisten tuek-
si. Ryhmän voi hälyttää yksittäisten ihmisten 
tukemisen lisäksi suuremman väestöryhmän 
avuksi esimerkiksi suuronnettomuuksissa. 
Ryhmä voi myös päivystää surullisten tapahtu-
mien vuosipäivinä. 

Hälytykset ympäri vuorokauden vuoden jo-
kaisena päivänä

Viranomaiset ja SPR:n vapaaehtoiset voivat 
tehdä hälytyksen suoraan soittamalla kunkin 
toiminta–alueen hälytysnumeroon tai ottamal-
la yhteyttä hätäkeskukseen 112.
Hälytyksen voi tehdä myös hätäkeskuksen 
kautta, jolloin hälytys tulee Vapaaehtoisen Pe-
lastuspalvelun valmiuspäivystäjän välityksellä 
henkisentuen ryhmälle.

Ryhmien toiminta-alueet: 
Keski-Satakunta: 
• Pori, Ulvila, Kullaa, Noormarkku, Pomarkku, 
Ahlainen, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Huit-
tinen  

Pohjois-Satakunta:
• Kiikoinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, 
Honkajoki, Siikainen, Lavia, Merikarvia

Sastamalan alue:
• Vammala, Kiikoinen, Punkalaidun, Äetsä, 
Mouhijärvi, Suodenniemi, Ikaalinen

Rauman alue:
•Rauma, Eurajoki, Lappi, Eura, Honkilahti, Sä-
kylä, Köyliö

Ajankohtaista hälytysryhmille

Kevään toimintakaudelle on seuravanlaisia ta-
pahtumia/koulutuksia:
• Alueelliset HEA-foorumit (maalis-huhtikuu)
• Puhelinauttajakurssi / tulossa toukokuulla 
(tarkka ajankohta selviää myöhemmin)
• 72tuntia –kouluttajakoulutus 14.4. Porissa. 
• Harjoituspainotteinen viikonloppu Länsi-Suo-
men pelastusharjoitusalueella lauantaina 28.4. 
Tapahtumasta tulee lisäinfoa helmikuun aika-
na. Varatkaa päivä jo kalenteristanne!

Lisätiedustelut:
Anne-Marilta
p. 040 760 7141 
tai 
anne-mari.haku-
ni@punainenris-
ti.fi

Kuva: 
Jaana Lehtonen

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Terveyspiste vapaaehtoisten tapaami-
nen

Ohjelmassa Turvakoutsi-koulutuksen läpikäyn-
ti, ajankohtaisia asioita sekä mukavaa yhdes-
sä oloa ja maittava ruokailu.

Tapaaminen on tarkoitettu kaikille terveyspis-
tetoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisil-
le.

Aika: 2.2.2018 klo 12.30-15.30
Paikka: Lounasravintola Miittinki, Pohjoispuis-
to 3, Pori
Alustava ohjelma
12.30  Lounas noutopöydästä
Turvakoutsi-koulutuksen läpikäynti
Ajankohtaisia asioita, päivän yhteenveto ja 
keskustelua
noin 15.30 Turvallista kotimatkaa 

Ilmoittautumiset 26.1.mennessä satakunta@
punainenristi.fi tai 020 7012820
Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Toimintaohje osastoille: näin autat pa-
peritonta 

1.Ota yhteyttä SPR Satakunnan piirin Paperit-
tomien hätämajoituksen päivystysnumeroon 
040-1682820 arkisin klo 8-20 ja viikonloppui-
sin klo 10-20 välisenä aikana. (HUOM: viikon-
loppuisin numero yhdistyy SPR Satakunnan 
piirin yleiseen päivystysnumeroon. Käytännön 
syistä pyydämme soittamaan silloin niin mon-
ta kertaa, että puhelimeen vastataan.)
Ja muina aikoina suoraan kunnan sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen (112).  
o Paperittomalla on perustuslain nojalla oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon (suoja, ruoka ja kiireelliset terveyspalve-
lut) sekä lapsilla koulunkäyntiin.
o Paperittomien auttaminen on viranomais-
ten tehtävä. Myös paperittomien hätämajoi-
tukseen hakeutuvalle tehdään sosiaalitoimen-
päätös hätämajoituksesta yhden vuorokauden 
kuluessa.  

2.Jos tilanne on akuutti etkä saa heti apua ul-
kopuolelta, toimi seuraavasti:
a. Selvitä paperittoman avuntarve
b. Paperittomalle voi tarvittaessa antaa ai-
neellista apua lähipäivien välttämättömiin tar-
peisiin: majoitus, ruoka, äkillinen vaateapu, 
välttämättömät hygieniatarvikkeet. Osasto voi 
hakea KaRa-rahaa kertaluonteisesti äkillisessä 
tilanteessa.
c. Aineellinen apu annetaan aina maksusi-
toumuksena. Osasto voi myös maksaa las-
kun suoraan ostopaikkaan. Sovi laskutuksesta 

TERVEYSPISTETOIMINTA

PAPERITTOMAT

kaupan kanssa. Avustusta ei anneta rahana. 
Sitä ei voida muuttaa lahjakortiksi eikä sillä voi 
avata ostotiliä. Sitoumuksella ei voi ostaa al-
koholia tai tupakkaa. 
d. Osasto toimittaa tiedot KaRa-kuluista piirille 
heti seuraavana arkipäivänä. Piirin paperitto-
mat yhteyshenkilö hakee avustuksen keskus-
toimistosta. 

Huom! Jos paperiton tarvitsee apua, EI soite-
ta poliisille, koska paperiton pelkää usein pak-
kopalautusta. Punaisen Ristin perustehtäviin 
kuuluu auttaa kaikkia haavoittuvassa asemas-
sa olevia riippumatta henkilön oikeudellisesta 
tai yhteiskunnallisesta statuksesta.

Lisätietoja toiminnasta arkisin klo 8.00-16.00
Ellinoora Söderman
Pakolaistyön suunnittelija
ellinoora.soderman@redcross.fi ,0401424244.

Vuoden 2017 Nälkäpäivä-keräyksen lopputu-
los osastoittain Satakunnan piirin alueella.

OSASTO  KERÄYSTULOS
AHLAINEN      379,15
EURA   4090,94
EURAJOKI  3801,58
HARJAVALTA  4647,28
HINNERJOKI      760,50
HONKAJOKI      575,70
HUITTINEN  5761,35
IKAALINEN  3721,65
JÄMIJÄRVI  1184,83
KANKAANPÄÄ  3659,23
KARVIA 1      836,00
KIIKOINEN  1475,24
KOKEMÄKI  4238,25
KULLAA      557,00
KÖYLIÖ       905,70
LAPPI   3600,00
LAVIA       828,10
LUVIA   2571,55
MERIKARVIA  1915,00
MOUHIJÄRVI  2268,51
NAKKILA  1180,44
NOORMARKKU  2620,54
POHJ.IKAALINEN           0,00
POMARKKU  1628,25
PORI                     13545,36
PUNKALAIDUN  3025,67
RAUMA                      17000,00
SIIKAINEN  3068,78
SÄKYLÄ   3367,65
ULVILA   2441,11
VAMMALA  6828,19
ÄETSÄ       752,80
YHTEENSÄ        104236,35

Keräystuloksesta vähennetään leivänhankin-
takulut 16497,05€.  Joten keräystulokseksi jää 
87 739,30€.

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS
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TAMMIKUU
10.1. Vapepan hälytysryhmien ilta, Kankaanpää
18.1. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Karvia
19.-20.1. Etsinnän peruskurssi, Nakkila
23.1. Vapepan johtoryhmän koulutusilta, Huittinen
27.1. Luottamushenkilökoulutus, Harjavalta
30.1. Jos läheiseni katoaa-koulutus, Huittinen

HELMIKUU
1.2. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 1., 
Kankaanpää
2.2. Terveyspistevapaaehtoisten tapaaminen, Pori
2.-3.2. Vapepan valmiusavaus, Satakunta
3.2. Ystävätoiminnan tärskyt, Harjavalta
5.2. Pimeäetsintäharjoitus, Ulvila
5.2. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 1. Pori
7.2. Eläkevalmentajien tapaaminen, Pori
7.2. Piirihallituksen kokous
10.-11.2. Päivystysensiapu-kurssi (osa II), Pori
11.2. 112-päivä (Vapepa), Rauma
14.2. Ystävänpäivä, valtakunnallinen
14.2. Palvelutalojen valtaus, Pori
14.2. Palvelutalojen valtaus, Huittinen
14.2. Palvelutalojen valtaus, Kankaanpää
17.2. Henkisen tuen peruskurssi, Kankaanpää
20.2. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Ikaalinen

MAALISKUU
1.3. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 2., 
Kankaanpää
5.3. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 2.Pori

7.3. Suunnistuskoulutus , Pori
8.3. Ystävätoiminnan peruskurssi , Rauma
9.-11.3. Vapepa-johtajakurssi, Satakunta
10.3. Henkisen tuen jatkokurssi, Kankaanpää
16.-17.3. Etsinnän peruskurssi, Kokemäki
17.3. Viestin peruskurssi, Pori
17.3. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 3.  
Pori/Kankaanpää
17.–18.3. Koulutuskiertue, Pori
19.–25.3. Rasisminvastainen viikko, valt.kunnallinen
20.3. Vapepan johtoryhmän koulutusilta, Kpää
21.3. Laitosetsintäkurssi, Merikarvia
28.3. Piirihallituksen kokous

HUHTIKUU
7.4. Maailman terveyspäivä, valtakunnallinen
7.-8.4. VAPEPA-risteily (Tru-Tukholma-Tru), valta-
kunnallinen
10.4. Partioetsintäkoulutus (maast.joht), Siikainen
13.4. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen
13.4. Järjestöt yhteiskunnan tukena-seminaari, Pori
14.4. 72h kouluttajakoulutus, Pori
14.4. Ensihuollon peruskurssi, Kankaanpää
17.4. Partioetsintä-koulutus, Siikainen
20.-21.4. Etsinnän peruskurssi, Rauma
21.4. Piirin vuosikokous, Luvia
25.4. Omaishoitomessut, Kankaanpää
25.4. Suunnistuksen perusteet, Pomarkku
27.-29.4. Bigpepa valm.viikonloppu, Pastuskeri
28.4. Hälytysryhmien harjoituspäiv, Pelastusharj.
alue/Pori
28.4. Taajamaetsintäkurssi, Harjavalta

TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

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, 28100 Pori

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

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

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

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

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

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

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Eeva-Liisa Koskinen
020 701 2827, 040 861 0748

Pakolaistyönsuunnittelija / Startti voimaa-hanke
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

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
Asiakaspalvelu, puh: 040 1390 737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00

Myymäläpäällikkö Nina Tuli, 040 025 7854
Myymälänhoitaja Päivi Repo, 040 684 1365
Myymälänhoitaja Lisbeth Lanne, 040 545 5557
Projektipäällikkö Pirjo Katajamäki, 040 844 8945
Kontti-työn ohjaaja Katja Linho, 040 531 5147
Kontti-työn ohjaaja Annukka Haapaniemi 040 
5450433
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Lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri

Bigpepa 2018
Koivuniemen leirikeskus, Pori 12.–16.6.2018 

Jippii! En tietenkään jätä väliin Bigpepaa!
Tulen mielelläni vapaaehtoishommiin Bigpepa 2018 –pelastuspalveluleirille Koivuniemen 
leirikeskukseen 10.-17.6.2018, onhan tämä minulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. (ympyröi oikea lukema) kerta henkilökunnassa! Sitoudun myös osallistumaan 
valmisteluviikonloppuihin 27. -29.4.2018 ja 18. – 20.5.2018.

Olen käytettävissä:
Ohje: numeroi vaihtoehdot 1=ensisijainen toive, 2=toissijainen toive jne. 
          x-merkki, jos ko. tehtävä kiinnostaa, mutta et osaa laittaa toiveita ”paremmuusjärjestykseen”

� koko leirin pomoksi  
� alaleirin johtajaksi ____ leirille � ohjaajaksi ____ leirille
(I leiri = 7-9v | II leiri = 10-12v | III leiri = 13-15v | IV leiri = 16+ | V= ea-leiri)

� tiedotus- ja infohommiin � muonitushommiin  � huoltoremmiin

� turvajuttuihin  � terveydenhuoltoon

� tekemään _____________________________ (kiva kun huomasit, että tätäkin tarvitaan!)

� Haluan mukaan tekemään ihan mitä vaan!

Nimi: ________    Syntymäaika: ____________

Olen SPR:n jäsen � T-paidan koko (unisex, regular fit) : S  M  L  XL  XXL 

Jäsennumero: __________ Osasto:                       toiminnassa mukana ___ v.

Osoite:        

Postinumero:    Paikkakunta: _________   

Puhelin:        Sähköposti:    

Aikaisempi leirikokemus:
              

Annan suostumukseni, että tapahtuman järjestäjä tilaa tarvittaessa rikostaustaotteen, jonka toimitan 

tapahtuman järjestäjälle: � kyllä � en

Muuta (allergiat, lääkitys, avuntarve, erikoisruokavalio...):
       
 
Kerro vielä jotakin itsestäsi! (Ohjaajakokemus, kurssit, erityistaidot, innostuksen kohteet, muut 
harrastukset, hyvät ominaisuudet...) Mitä kursseja olet käynyt?
           _______   
       
Jatka lisäpaperille, jos tarvetta.

Palauta tämä hakemus 30.4.2018 mennessä SPR Satakunnan piiriin sähköpostitse nina.fisk@punainenristi.
fi tai postitse, Pohjoispuisto 3 28100 Pori. Kysy lisää Ninalta 040 1429298 tai lue RedNetistä https://rednet.
punainenristi.fi/node/2943
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Keskustoimiston järjestämä koulutuskiertue Porissa 
AIKA la-su 17.–18.3.2018 
 
PAIKKA Otsolan kansalaisopisto, Juhana Herttuank. 16, PORI 

Kouluttajina keskustoimistosta Maaret Alaranta, Varpu Salmenrinne ja Matti Hetemäki 

Ohjelma (voit valita molemmista päivistä itsellesi sopivan ryhmän) 

LAUANTAI 17.3. 

RYHMÄ 1 

10–12  Ystävätoiminnan laatu 
  Kohderyhmä: ystävävälittäjät, ystävätoiminnan yhteyshenkilöt, sospakouluttajat 
12-13 Lounastauko kaikissa ryhmissä 
13-19 Ystävävälityskoulutus – sis. perehdys uuteen ystävävälitysjärjestelmään 
                   Kohderyhmä: vanhat ja uudet ystävävälittäjät, sospakouluttajat 

RYHMÄ 2 

10-16 Verkkoystävätoiminnan koulutus 
Kohderyhmä: verkkoystävätoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset, 
sospakouluttajat 

SUNNUNTAI 18.3. 

RYHMÄ 1 

10-16 Ryhmänohjaajakoulutus 
Kohderyhmä: kaikki uudet ja vanhat ryhmänohjaajat tai asiasta kiinnostuneet 

RYHMÄ 2 

10–12 Perehdytys vapaaehtoisten tietojärjestelmän käyttöön 
Kohderyhmä: kaikki vapaaehtoiset ja kouluttajat 

13-16 Ryhmänohjaajakoulutuksen asiakasryhmäkohtaisten ryhmätyöskentelyä 

Ilmoittautumiset 2.3. mennessä satakunta@punainenristi.fi tai 020 7012820 
Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 

 

 

 

KOULUTUSKIERTUE RANTAUTUU 
SATAKUNTAAN 

 
 

 


