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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@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

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. Suojamerkin 
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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä

Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoi-
hin tai ystävätoimintaan 
voitte saada uutta puhtia 
toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Uudet tulijat, tutut konstit
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Kiitos osastojen aktiiveille vuodesta 2015

PÄÄKIRJOITUS 30.3.2016

On jälleen se aika vuodesta kun katsomme 
taaksepäin kun hyväksymme osastojen ja pii-
rin toimintakertomukset viime toimintavuo-
delta. Vuosi 2015 oli merkittävä vuosi Suo-
men Punaisen Ristin historiassa. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanha-
kijoiden määrän nopea kasvu on merkinnyt 
toisen maailmansodan jälkeen suurinta koti-
maan avustusoperaatiota. Olemme ottaneet 
käyttöön koko valmiutemme. Viidessä kuu-
kaudessa perustimme lähes sata vastaanot-
toyksikköä eri puolilla Suomea. Sisäministeri 
Petteri Orpo esimerkiksi on useaan ottee-
seen todennut, että ilman Punaista Ristiä 
Suomi ei olisi selvinnyt turvapaikanhakijoiden 
majoittamisesta näin tehokkaasti. Olemme 
kyenneet avustamaan viranomaisia heidän 
tehtävässään. Samalla toteutamme periaat-
teittemme mukaista inhimillistä auttamistyö-
tä. Satakunnassa perustettiin 7 vastaanotto-
keskusyksikköä, joihin majoitettiin noin 800 
turvapaikan hakijaa. 

Saimme paljon huomiota ja palautetta turva-
paikanhakijoiden puolesta ja myös vastaan.
Vaatikin rohkeutta puolustaa Punaisen Ristin 
arvoja ja puhua heikommassa asemassa ole-
vien puolesta. Olla esillä ja kantaa Punaisen 
Ristin vapaaehtoisliiviä yllään. Toimintamme 
on saanut enemmän positiivista kuin negatii-
vista palautetta. Vapaaehtoisrekisteriimme on 
ilmoittautunut noin 500 henkilöä ja olemme 
saaneet uusia jäseniäkin 236 henkilöä.  

Toimintavuosi 2015 oli muutoinkin aktiivinen 
ja vilkas vuosi. Olemme auttanee Katastrofi-
rahastosta yli neljääkymmentä onnettomuu-
teen joutunutta henkilöä ja lisäksi osastojen 
omin toimin on autettu yli kahtasataa henki-
löä. Satakunnassa myös käynnistettiin uute-
na toimintamuotona EU-ruoka-avun jakelu. 
Ensimmäinen erä ruokaa n 3700 kg saa-
pui marraskuulla. Kokemukset olivat hyviä ja 
avustustoiminta jatkuu myös tämän vuoden 
puolelle. Uusi toimintamuoto toi taas lisää 
vapaaehtoisia ja myös lisää positiivista näky-
vyyttä Punaisen Ristin toimintaan.

Kaikilla toiminnallisilla mittareilla saamme olla 
ylpeitä Satakunnan alueen toiminnasta ja ak-
tiivisista osastoista ja vapaaehtoisista. Koulu-
tuksemme on vetänyt loistavasti uusia henki-
löitä mukaan kaikilla sektoreilla. 
Ystävätoiminnassa on tullut uusia ystäviä ja 
myös asiakkaita, Terho-kerhot jatkaa kasvu-
aan, Vapepa-hälytysryhmiä on tullut lisää ja 
koulutuksiin on osallistunut ennätys määrä 
vapaaehtoisia ja myös Katastrofirahaston ke-
räysten tuotto oli viimevuonna ennätystasoa. 

Kiitos kaikille vapaaehtoisille aktiivisesta osal-
listumisesta Punaisen ristin toimintaan!

Kari Petäjä

vs. toiminnanjohtaja

Kuva: Länsi-suomi, Pekka Lehmuskallio
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Tiedottaja
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@punainenristi.fi

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA 

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202,
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

KOTOUTUMISEN TUKI

Kimmo Holopainen

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 
leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on 
tarjolla monipuolista materiaalia sekä 

toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-
kerhojen kokoontumisista kätevästi sähköpos-
tiin. Uutiskirjeen voi tilata nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

Lisätiedot:
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen,
p. 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta
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YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst
1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus      30.-31.1.  Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10.-4.11.  Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Päihdetyö      26.-27.11.  Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.
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UUTISIA JA AJANKOHTAISTA

Uusia työntekijöitä piiritoimistossa

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Uuden vuoden kynnyksellä tein rohkean pää-
töksen vaihtaa työterveyshoitajan työni ko-
kopäiväiseen kouluttajan työhön, kun minulle 
tarjoutui mahdollisuus aloittaa Punaisen Ristin 
Satakunnan piirissä ensiavun- ja terveystiedon 
kouluttajana. 

Terveydenhoitajan (AMK) työt olen aikanaan 
aloittanut kunnallisella puolella terveyskes-
kus- ja neuvolatyössä. Sen jälkeen tein lähes 
kymmenen vuoden työpestin yksityisessä ter-
veysalan yrityksessä, jossa viimeiset seitse-
män vuotta työterveyshoitajana. Työterveys-
hoitajan työnkuva on laaja ja yhtenä osana, 
työturvallisuuslain mukaan, siihen kuuluu myös 
osallistuminen työpaikkojen ensiapuvalmiuden 
tarpeen suunnitteluun. Nykyisessä työssäni 
pääsen siis sekä hyödyntämään että syventä-
mään tietojani ja taitojani tässä yhdessä erit-
täin mielenkiintoisessa osa-alueessa. Laaja 
toimialojen tuntemus luo edellytyksiä kurssien 
rakentamiseen räätälöidymmin jokaisen yrityk-
sen omia tarpeita vastaavaksi. 

Punainen Risti on Suomen johtava ensiapukou-
luttaja, olen ylpeä saadessani tehdä tätä arvo-
kasta työtä!

Työniloa ja turvallisia työpäiviä toivotellen
Maarit Kuja-Kanto

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Tässä tervehtii Annakatriina Jylhä, Satakunnan 
piirin uusi työntekijä! Olen 33-vuotias porilai-
nen, ja olen tehnyt erilaisia töitä monikulttuu-
risuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvien teemo-
jen parissa jo useamman vuoden ajan. Koulu-
tukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. 
Tehtäväni SPR:n Satakunnan piirissä on mo-
nikulttuurisen toiminnan kehittäminen piirin 
alueella. Aiemmin Satakunnan piirin monikult-
tuurisuustoimintaa on tehnyt osa-aikaisesti 
Varsinais-Suomen monikulttuurisuustoiminnan 

kehittäjä, mutta tänä vuonna Satakuntaan 
saatiin rahoitus omalle täysipäiväiselle työn-
tekijälle. Työn tavoitteena on lisätä monikult-
tuurista tietotaitoa vapaaehtoistoiminnassa, 
edistää maahan muuttaneiden kotoutumista ja 
yhdenvertaisuuden toteutumista sekä kehittää 
monikulttuuristen verkostojen toimintaa. 

Satakunnassa on vahvat perinteet vapaaeh-
toistyössä, joka tukee maahan muuttaneiden 
kotoutumisprosessia. Tämän työn määrä kas-
vaa Satakunnassa nyt, kun osa turvapaikanha-
kijoista saa oleskeluluvan ja asettuu asumaan 
satakuntalaisiin kuntiin. Turvapaikanhakijoista 
tulee kuntalaisia ja kotoutumisprosessi pääsee 
kunnolla käyntiin. 
Kotoutumisen tukemisessa SPR:n vapaaeh-
toisilla on merkittävä rooli. Minun tehtäväni 
on tukea vapaaehtoisia tässä työssä parhaan 
kykyni mukaan. 
Monikulttuurisuus ei tehtävänimikkeistä huo-
limatta ole oma erillinen saarekkeensa, vaan 
Punaisen Ristin kaikkea toimintaa läpäisevä 
elementti. Monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjän yksi keskeinen tehtävä onkin edis-
tää monikulttuurisuuteen liittyvien teemojen 
mukaan ottamista kaikkeen osastojen toi-
mintaan. Maahanmuuttajat, jotka ovat moni-
kulttuurisuustyön pääasiallista kohderyhmää, 
voivat olla mukana kaikessa Punaisen Ristin 
toiminnassa: he voivat olla sekä tuen saajia 
että auttajia ja aktiivisia toimijoita kaikessa, 
mitä järjestömme tekee. 
Toivonkin yhteistyötä paitsi monikulttuuri-
suusryhmien, myös muiden toimintaryhmien ja 
paikallisosastojen kanssa! 

Piirin työntekijänä tehtäviini sisältyy koulu-
tusta, viestintää, kuntayhteistyötä ja muuta 
verkostoyhteistyötä. Tärkein tehtäväni on kui-
tenkin tukea teidän vapaaehtoisten tekemää 
työtä. 
Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä, niin tavataan, 
keskustellaan ja suunnitellaan toimintaa yh-
dessä!



13

Punaisen Ristin tunnustus kuudelle 
ennakkoluulottomalle edelläkävijälle

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri 
myönsi Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnus-
tuksia yhteensä kuudelle toimijalle rasismin-
vastaisella viikolla 21.–27. maaliskuuta. Palkit-
tavat edelläkävijät ovat ennakkoluulottomasti 
edistäneet toiminnallaan eri taustoista tulevi-
en ihmisten yhdenvertaisuutta satakuntalaisis-
sa yhteisöissä. 
Turvapaikanhakijamäärän kasvun myötä ku-
lunut vuosi on ollut poikkeuksellinen myös 
Satakunnassa. Maakuntaan on perustettu 
vastaanottotoiminnan yksikköjä neljälle paik-
kakunnalle nopealla aikataululla. Punaisen 
Ristin Satakunnan piiri haluaa vuonna 2016 
antaa tunnustusta yhteisöille, jotka ovat mer-
kittävällä tavalla tukeneet turvapaikanhakijoi-
den vastaanottamista paikallisesti.

Satakuntalaisia Ennakkoluuloton edelläkävi-
jä tunnustuksen saajia on tänä vuonna valittu 
kuusi: Reposaari-yhdistys ry, Rakastajat-teat-
teri, Harjavallan ja Kokemäen vastaanottokes-
kusten Facebook-tukiryhmä, Kokemäen pallo 
ry sekä Rauman seudun mielenterveysseura 
ry. Lisäksi Punaisen Ristin Satakunnan piiri an-
taa yhdessä Varsinais-Suomen piirin kanssa 
tunnustuksen Turun arkkihiippakunnan seura-
kunnille, joihin lukeutuu myös satakuntalaisia 
seurakuntia. 

Kuvateksti: Käsi kädessä rasismia vastaan 
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki

Tunnustusten perustelut

Reposaaren asukasyhteisö otti vastaan hä-
tämajoitusyksikön avoimesti ja ennakkoluu-
lottomasti. Reposaari-yhdistyksen jäsenet 
kutsuivat turvapaikanhakijoita koteihinsa ja 
tutustuttivat alueeseen, järjestivät keskuste-
lua yhteisön kanssa ja pitivät aktiivisesti yh-
teyttä hätämajoitusyksikköä ylläpitävän SPR:n 
kanssa. Yhdistyksen toiminnasta on tehnyt 

erityistä sosiaalinen kontrolli rasismia vastaan, 
vertaisvalvonta ja tiivis yhteisöllisyys. Osa yh-
distyksen aktiiveista on jatkanut vapaaehtois-
toimintaa Porin vastaanottokeskuksessa.

Rakastajat-teatteri järjesti Porissa lokakuus-
sa 2015 keskustelutilaisuuden turvapaikanha-
kijoiden vastaanottamisen inhimillisisistä nä-
kökulmista sekä hyväntekeväisyysnäytöksen 
turvapaikanhakijoiden tukitoi-minnan hyväksi. 
Teatteri otti lisäksi tuotannoillaan kantaa ki-
peisiin aiheisiin kuten paperittomuuteen ja eri-
arvoisuuteen ja on muun muassa huomioinut 
vastaanottokeskuksissa toimivia vapaaehtoisia 
ilmaislipuilla.

Harjavallan ja Kokemäen vastaanottokeskus-
ten itseohjautuva ja asukkaiden omista läh-
tökohdista kasvanut Facebook-tukiryhmä on 
reagoinut aktiivisesti turvapaikanhakijoiden 
toiveisiin ja tarpeisiin ja kehittänyt toimintaa 
sen mukaan; tutustuttanut turvapaikanhakijoi-
ta ympäröivään yhteiskuntaan ja paikkakun-
nan asukkaisiin sekä luonut yli kielimuurien 
tehokkaita kanavia yhteydenpitoon turvapai-
kanhakijoiden kanssa.
Kokemäen pallo on osoittanut monen muun 
urheiluseuran tavoin, kuinka tärkeää yhteinen 
toiminta on uuteen paikkaan asettumisessa ja 
sosiaalisten suhteiden muodostumisessa. Ko-
kemäen pallo on ennakkoluulottomasti kutsu-
nut mukaan jalkapalloharrastukseen alueen 
turvapaikanhakijat ja järjestänyt varusteke-
räyksiä. Toiminta on säännöllistä ja aktiivista 
sekä osallistaa merkittävän joukon turvapai-
kanhakijoita yhteiseen toimintaan. 
Rauman seudun mielenterveysseura ry on yh-
teistyössä seurakuntien ja Punaisen Ristin 
kanssa kehittänyt turvapaikanhakijoiden vas-
taanottamiseen osallistuneiden vapaaehtois-
ten tukitoimintaa esimerkiksi järjestämällään 
Voimapäivällä.

Turun arkkihiippakunnan seurakunnat ovat ol-
leet ennakkoluulottomasti mukana auttamis-
tehtävässä, kukin omanlaisine arvokkaine pa-
noksineen. Myös yksilötasolla seurakuntien 
henkilökunnan ja vapaaehtoisten heittäyty-
minen tilanteessa on ollut huikeaa. Jokaisel-
la tehdyllä hyvällä työllä on ollut, ja on, suuri 
merkitys kokonaistilanteeseen, puhumatta-
kaan tekojen positiivisesta ilmapiiri- ja asen-
nevaikutuksesta.

Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksia myönnetään vuosittain erilai-
sille yrityksille, yhteisöille ja toimijoille, jotka 
toiminnallaan ovat edistäneet ihmisten yhden-
vertaista kohtelua suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Keskeistä on myönteisten asenteiden 

UUTISIA JA AJANKOHTAISTA
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edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva 
keskustelu. Tunnustuksen saajan valitsi alueel-
la toimivista asiantuntijoista koostuva raati, ja 
se myönnettiin rasisminvastaisen viikon yhte-
ydessä.  

Punaisen Ristin rasisminvastaista viikkoa vie-
tettiin 21.3.–27.3. Rasisminvastainen viikko 
rakentuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 
julistaman rasisminvastaisen päivän ympärille, 
jota vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa 21.3. 
Rasisminvastaisen viikon aikana järjestettävät 
tapahtumat kutsuvat ihmisiä vastustamaan 
rasismia ja etnistä syrjintää eri paikkakunnilla 
ympäri Suomea. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta: 
http://eirasismille.fi/asennetalkoot 

Punainen Risti ja Martat yhteisten pa-
tojen äärelle SuomiAreenalla

Suomen Punaisen Ristin satakuntalaisten vas-
taanottokeskusten asukkaat ja Martat suun-
nittelevat yhteistä telttakeittiötä Suomi-
Areenan kansalaistorille 11.–15.2016. Porin 
keskustaan Airionkulmaan pystytettävässä 
teltassa on tarkoitus järjestää työnäytöksiä, 
joissa turvapaikanhakijat kokkaavat yhdessä 
Marttojen kanssa omia kansallisia herkkujaan 
maistiaisiksi vierailijoille.

Kaikki Satakunnan neljä vastaanottokeskus-
ta pyritään osallistamaan tapahtumaan niin, 
että keittiön maistiaiskattaus vaihtuu päivit-
täin eri etnisten ryhmien mukaan. Alustavas-
ti on suunniteltu, että Harjavallan vastaanot-
tokeskusta edustavat yhtenä päivänä kurdi- ja 
toisena irakilaiskokkaajat, Raumaa syyrialai-
set, Kokemäkeä irakilaiset ja Poria afgaanit. 
Työnäytöksiä ja maistiaistarjoiluja on luvassa 
ainakin kaksi joka päivä. Mahdollisesti suolai-
sia ja makeita makupaloja valmistetaan myyn-
tiäkin varten.

Martat ja vastaanottokeskusten asukkaat 
aloittelevat jo keväällä yhteistä ruoanlaitto-
aiheista kerhotoimintaa, jonka tulokset ovat 
nähtävissä viimeistään heinäkuun SuomiAree-
nalla. Opetusministeriön rahoitta-man Makuja 
arkeen -hankkeen avulla turvapaikanhakijoille 
on mahdollisuus järjestää kokkikursseja myös 
Satakunnan alueella. Toiveissa on lisäksi osal-
listua jo ravintolapäivään 21. toukokuuta yh-
teisellä pop up -keittiöllä, joka toimisi samalla 
kenraaliharjoituksena heinäkuun viiden päivän 
ponnistukselle. 

Martat ovat lähteneet yhteistyöhön innol-
la mukaan ja osallistuvat jo huhtikuussa isol-
la porukalla Punaisen Ristin Tulijan tukena 
-kurssille. Punaisen Ristin Satakunnan piirin 
vastaanottokeskusten vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Maria Väkiparta ottaa uuden 
yhteistyökumppanin ilolla vastaan.
– On ilahduttavaa, että uudet toimijat halua-
vat olla mukana monikulttuurisessa toiminnas-
sa ja samalla yhdistävät siihen omaa osaamis-
taan.

SuomiAreena- ja ravintolapäiväsuunnitelmien 
tarkentuessa ja varmentuessa Satakunnan pii-
ri tiedottaa tapahtumista lisää RedNetissä.

EU-ruokajako

Kiikoisten osaston maaliskuussa jakamaa EU-
ruoka-apua kävi hakemassa yli 80 ruokakun-
taa. Tarjolla olleet elintarvikkeet saatiin jaet-
tua lähes kaikki, vain 3,5 kiloa kaurahiutaleita 
jäi jakamatta.

Ulvilassa meni ensimmäisellä jakokerralla noin 
puolet saadusta ruuasta. Toisessa jaossa me-
nivät loput jäljelle jääneistä ruuista.

Raumalla ruuan jakoon riitti yksi kerta, sillä 
ruokaa jonotettiin jo hyvissä ajoin ennen jaon 
alkua. Vaikka ruoka oli nopeasti jaettu lop-
puun, niin sujui jakotilaisuus rauhallisissa mer-
keissä.

Viime vuoden tapaan SPR:n Satakunnan pii-
rissä ruoka-avun jakeluun osallistuvat myö-
hemmin ilmoitettavana ajankohtana myös 
Kokemäen, Eurajoen ja Ikaalisten osastot. Sa-
takuntaan saatiin 7 400 kilon erä elintarvikkei-
ta, josta voidaan jakaa vajaa tuhat ruokakas-
sillista.

Ruoka-avun rahoittaa Euroopan unionin ra-
hasto, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja vähentää köyhyydessä 
ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten mää-
rää. Vuosien 2015 ja 2016 aikana elintarvikkei-
ta jaetaan eri puolilla Suomea yhteensä lähes 
kolme miljoonaa kiloa. Maaseutuvirasto Mavin 
kumppanina ruoka-avun jakamiseen osallis-
tuu yhteensä 34 järjestöä eri puolilla Suomea. 
Seuraava erä EU:n ruoka-apua saadaan Suo-
meen ja Satakuntaan ensi syksynä.

UUTISIA JA AJANKOHTAISTA
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Siikaisissa osataan jo odottaa Nälkä-
päivää ja valmiustoiminnalla on kova 
kysyntä

Puolentoista tuhannen asukkaan Siikainen ja 
noin 60 jäsenen Punaisen Ristin paikallisosas-
to on sinnitellyt vuosikaudet sitkeästi kärkisi-
jalla Satakunnan piirin Nälkäpäiväkeräyksen 
lopputuloksissa. Nälkäpäiväkeräys on tuotta-
nut pienessä kunnassa jo pitkän aikaa yli kah-
den euron asukaskohtaisen tuloksen. Viime 
vuonnakin Siikaisten osasto kerrytti katastro-
firahaston kassaa 2,16 eurolla asukasta koh-
den, yhteensä 3 582 eurolla. Koko piirin tulos 
oli 120 123 euroa, 0,46 euroa per asukas.

– Siikaislaiset suhtautuvat keräykseen hy-
vin myönteisesti, sitä osataan jo odottaa. 
Ehkä täällä pienellä syrjäisellä paikkakunnal-
la ymmärretään sen nälänkin päälle, Siikaisten 
osaston puheenjohtaja Säde Suominen arve-
lee.

Hienon keräystuloksen salaisuus on kuitenkin 
ahkerassa jalkatyössä. Lipaskeräyksen osuus 
tuotosta on pieni verrattuna ovelta ovelle ko-
puttelevien reilun kymmenen listakerääjän tu-
lokseen. Jalkautuminen on hidasta, mutta pal-
kitsevaa muutenkin kuin rahallisesti.

– Hidastaahan se, kun jää ihmisten kanssa jut-
telemaan, mutta moni kiittää käynnistä. Ihmis-
ten ovilla kiertäminen on samalla vähän niin 
kuin ystävätoimintaa, ja on sieltä ihan uusia 
tuttavia tullut meillekin. Eräs huonosti liikun-
takykyinen vanhempi ihminen kertoi pistävän-
sä joka vuosi rahan valmiiksi tyynyn alle odot-
tamaan kerääjää, Säde Suominen ja osaston 
sihteeri Leena Koivuviita hymyilevät.
Osasto aloittaa jokavuotiseen Nälkäpäivään 
valmistautumisen jo kesällä Siikaisten päivän 
arpajaisilla, jonka tuotto tilitetään Nälkäpäi-
väkeräyksen kassaan. Nälkäpäivän limputkin 
maistuvat siikaislaisille, kun melkein joka kym-
menes kunnan asukas sellaisen hakee.

Hälytysryhmä jokaiseen kuntaan

Toinen siikaislaisten ylpeydenaihe on vuosi 
sitten aloittanut osaston hälytysryhmä jos-
sa on jo parikymmentä jäsentä. Punaisen Ris-
tin Arjen turvallisuus -hankkeen avustuksella 
vuonna 2014 järjestetty etsintäkurssi sai ai-
kaan alkusysäyksen, joka aktivoi kuntalaiset 
huolehtimaan entistä paremmin oman paikka-
kunnan turvallisuudesta. Hälytysryhmän aktii-
visuus on yllättänyt positiivisesti, mutta on sa-
malla myös tae jatkuvuudelle.
                                                          

JÄRJESTÖTOIMINTA

Esimerkiksi viime vuonna jokainen häly-
tysryhmäläinen osallistui vähintään vii-
teen yhteiseen koulutus- tai muuhun 
tilaisuuteen. Myös muilla erilaisilla valmi-
ustoiminnan kursseilla on ollut Siikaisissa 
niin kova kysyntä, että kaikki halukkaat 
eivät aina ole sopineet ensimmäisellä ker-
ralla mukaan.

– Jos tietäisin mikä sai aikaan innostuk-
sen, monistaisin ne keinot jokaiseen Suo-
men kuntaan. Hälytysryhmäläiset ovat 
pitäneet tiiviisti yhteyttä toisiinsa, ja ta-
paamisia, koulutuksia ja harjoituksia jär-
jestetään säännöllisesti. Yhteisöllisyys ja 
oman alueen turvallisuus selvästi koetaan 
hyvin tärkeäksi, hälytysryhmän ryhmän-
johtaja Maija-Leena Liipo kertoo.

Liipo uskoo, että vahva perinteinen suo-
malainen tapa naapurin perään katsomi-
sesta nostaa päätään erityisesti olemas-
saolonsa puolesta kamppailevilla pienillä 
ja syrjäisillä paikkakunnilla. Oman alueen 
turvallisuudesta huolehtiva hälytysryhmä 
on paikkakunnalle mittaamattoman arvo-
kas voimavara ja suuri rikkaus.

– Kaikissa kunnissa pitäisi olla oma häly-
tysryhmänsä, koska onnettomuuden tai 
häiriötilanteen sattuessa se on aina val-
miiksi paikan päällä auttamassa, Liipo 
vaatii.

Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun Pohjois-satakun-
nan paikallistoimikunnan alueella on 15 
hälytysryhmää, joissa yhteensä noin 170 
jäsentä.

Kuva ja teksti: Tarmo Tikka 

Kuvateksti: Säde Suominen lupasi keittää kah-
vit, kun Leena Koivuviita (vasemmalla) ja Pirk-
ko Alfthan pistivät pöytää koreaksi.
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Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminnan 
yhdyshenkilö info ja koulutus

Torstaina 10.3. järjestettiin Porin osaston ti-
loissa kouluyhteistyö ja nuorisotoiminnan yh-
dyshenkilöiden info- ja koulutus ilta. Tapah-
tumassa oli kouluttamassa keskustoimistolta 
Kouluyhteistyön suunnittelija Virve Turunen 
ja Satakunnan piiristä Järjestöavustaja Joni 
Hiltunen. Illan aikana käytiin läpi mm. hy-
viä kouluvierailukäytäntöjä, esimerkkitapauk-
sia, hankalia tilanteita ja kouluvierailu- sekä 
nuorisotoiminnan käynnistämistä. Koulutusil-
ta todettiin onnistuneeksi ja piiritoimistolla on 
päätetty, että syksyn alussa järjestetään uusi 
info ja koulutusilta. Tilaisuuden järjestää osa-
aikainen Nuorisotoiminnan suunnittelija Heidi 
Syrjälä. Kaikille osastoille tiedotetaan tapah-
tumasta hyvissä ajoin.

Kiuas Poltti ja lamppu putosi päähän

– Onkos teille sattunut tapaturmia?
– Mää putosin puusta ja löin pääni, mulle 
tuli aivotärähdys.
Toinen poika muisteli kaatuneensa pyörällä ja 
lyöneensä leukansa asvalttiin, yksi oli poltta-
nut ihonsa kiukaan kylkeen ja toinen sinkou-
tunut ohjaskelkan kyydistä, kun istuin irto-
si. Kelkan ohjaajakin löi päänsä rattiin. Jonkun 
päähän aukesi ammottava haava, kun siihen 
oli pudonnut lasinen lamppu. Tarinoita riittää, 
lapsille sattuu ja tapahtuu.

Kuva: Tarmo Tikka
Kolme koota, kylmä, koho ja kompressio (puristus) 
tuli harjoiteltua, kun 10-vuotias Elviira Kuja-Kanto 
hoivasi 6-vuotiaan Nella Qvickströmin nilkkaa.

Punaisen Ristin Satakunnan piirin ensiapukou-
luttajien Heidi Syrjälän ja Maarit Kuja-Kannon 
ja 6–10-vuotiaiden ensiapukurssille osallis-
tuvien lasten tapaturmakokemukset avasivat 
hiihtolomaviikolla kaksituntisen tutustumisen 
vammojen hoitoon ja oikeaoppiseen toimin-
taan onnettomuustilanteissa.

Lasten ensiapukurssi kokosi parikymmentä 
lasta kuulemaan ensiaputaidoista ja harjoit-
telemaan esimerkiksi avun antamista tajutto-
malle henkilölle, nilkkansa nyrjäyttäneelle tai 
palovamman saaneelle sekä kertaamaan hätä-
puhelun soittamista.
Lasten, vanhempien ja isovanhempien pa-
lautteen perusteella harvoin järjestettäväl-
le pienimpien ensiapukurssille tuntuisi olevan 
tilausta. Kaksituntisia toiminnallisia oppimisti-
laisuuksia on siis lupa odottaa jatkossa use-
amminkin.

Huittisissa tankattiin hyvinvoinnin 
eväitä

Huittisten Pellonpuiston koulun 7.-9.-luokka-
laiset viettivät hyvinvointipäivää maaliskuun 
ensimmäisenä torstaina. Päivän aikana koulun 
15 luokkaa ja noin 200 oppilasta kiersivät ker-
taamassa ja oppimassa eväi-tä terveelliseen 
elämään ja hyvinvointiin.
Punaisen Ristin Huittisten osasto ja Satakun-
nan piiri olivat mukana omalla panoksellaan 
muistuttamassa seksuaaliterveyteen liittyvis-
tä asioista, ja oppilaat saivat samalla suorittaa 
kondomiajokortin. Kondomiajo-kortti on toi-
minnallinen menetelmä, jonka tavoitteena on 
seksin, seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi 
ottaminen. Ajokortin suorittamisessa on kol-
me vaihtoehtoa (A, AB ja ABC) ja ne pitävät 
sisällään turva-seksiä, ehkäisyä ja seksitaute-
ja koskevia kysymyksiä sekä kondomin käytön 
harjoittelua.
SPR:n lisäksi omilla hyvinvointirasteillaan kou-
luvierailulla mukana oli yrityksiä, kaupungin 
yksiköitä ja muun muassa Martat. Oppilaille 
jaettiin tietoa ihon ja suun terveydestä, ravin-
tosuosituksista, liikunnan, vapaa-ajan, unen ja 
rentoutumisen merkityksestä ja päihteistä.
Kouluvierailut ovat osastoille otollinen tilai-
suus esitellä Punaisen Ristin toimintaa mah-
dollisille tuleville jäsenille ja vapaaehtoisille.

Heidi Syrjälä ja Joni Hiltunen Punaisen Ristin Sata-
kunnan piiristä osallistuivat koululaisten hyvinvoin-
tipäivään seksuaaliterveysvalistuksella.

NUORISOTOIMINTA
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Kouluvierailuista uusia taimia SPR-
osastoille

Suomen Punaisen Ristin Säkylän osasto pääsi 
elvyttämään vuosia unholaan jääneitä koulu-
vierailujaan, kun Huovinrinteen koulu kutsui 
osaston väkeä kylään 112-päivän merkeissä. 
SPR:n Satakunnan piirin työntekijöillä vah-
vistetut säkyläläiset vapaaehtoiset opastivat 
1.–6-luokkalaisia hätänumeroon soittamisessa 
sekä perusensiaputaidoissa.

Koululaisille muistutettiin, millaisissa tilanteis-
sa hätänumeroon pitää soittaa ja milloin se on 
tarpeetonta.
– Jos koira karkaa pihasta, soitatko hätänume-
roon?
Piirin järjestöavustaja Joni Hiltusen kysymys 
hymyilyttää.
– No eeiii, vastataan kuorossa.

Ensiapurasteilla lapset opettelivat muun muas-
sa loukkaantuneen asettamista kylkiasentoon, 
painesiteen sitomista ja kolmen k:n säännön; 
kompressio, kohoasento ja kylmä vaikkapa 
nyrjähtäneen nilkan hoidossa saattaa säästää 
lääkärissä käynniltä.

Säkylän osasto vieraili vielä vuosituhannen 
vaihteessa ahkerasti kunnan kaikissa kouluis-
sa. Parhaimmillaan SPR:n toimintaa oli koulu-
käynneillä esittelemässä lähes parikymmen-
tä vapaaehtoista. Koululaisille kerrottiin SPR:n 
lukemattomista rooleista hygieniavalistukses-
ta kansainvälisyysteemoihin, katastrofivalmiu-
desta nuorten naisten ajankohtaisiin asioihin, 
ei siis päntätty pelkästään ensiapuasioita.
– Mikä ettei näitä voisi taas alkaa tekemään 
enemmänkin. Eihän tämä hirveästi vaadi, kun 
vain joku saa kipinän järjestää, osaston pu-
heenjohtaja Tuula Vätti pohtii.

Koululaisten innostuksen perusteella osasto 
voi hyvinkin odottaa uutta nuorta verta jouk-
koonsa. Nuorten aktivointi tulisi tarpeeseen 
niin Säkylässä kuin muissakin piirin osastoissa.
– Meidän yli sadasta jäsenestä aktiiveja on 
alle 15. Nämä kouluvierailut olisivat ehdotto-
man tärkeitä, täältähän niitä uusia aktiiveja 
kasvaa, jotka jatkavat meidän tehtäviä, Vätti 
huomauttaa.
Vätin perheessä SPR on kirjaimellisesti koko 
perheen juttu, jossa lapset ovat kasvaneet 
Punainen Risti sydamessään. Sirja Tuominen, 
yksi lapsista, innostui osaston toiminnasta 
8-vuotiaana, suoritti ensimmäisen ensiapu-
kurssinsa 12-vuotiaana ja pääsi pian ensiapu-
päivystäjien ”apukädeksi”. Sen jälkeen järjes-
tötehtäviä on kertynyt jos jonkinmoisia, myös 
pieniä bonuksia siinä sivussa.

– Lallintalolle Sirja pääsi jo 14-vuotiaana, kun 
kuului ensiapuryhmään, Tuula-äiti muistelee 
huvikeskuksen vilkkaita viikonloppuja.
– Seppo-mies taas menee minne käsketään, 
Tuula hymyilee.
Perheenjäsenten esimerkki ja toimintakipi-
nän verenperintö on jäsenistön uusiutumiselle 
elintärkeää, mutta kouluvierailut ovat osastoil-
le oiva ympäristö kertoa järjestön toiminnasta, 
kaikesta siitä muustakin, joka ei lehtien pals-
toilta tai sähköisiltä kanavilta välity.
– Koska tuutte uudestaan?
Kakkosluokkalaisen pojan toiveeseen pitää 
vastata.

Kuvateksti: Huovinrinteen koulun oppilaat Milla 
Lempiälä ja Noora Satola saivat avukseen Kirsti Tu-
palan SPR:n Säkylän osastosta, kun ryhmä Säkylän 
vapaaehtoisia ja Satakunnan piirin työntekijöitä jal-
kautui kouluvierailulle.  Kuva ja teksti: Tarmo Tikka

Ystäväkurssi Eurassa

Haluatko tuottaa hyvää mieltä itsellesi ja jolle-
kin toiselle? Jos vastauksesi on kyllä, osallistu 
nyt Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan 
kurssille.

Ystäväkurssi antaa valmiudet toimia ikäihmi-
sen, vammaisen, omaishoitajan tai muun yk-
sinäisen henkilön vapaaehtoisena ystävänä. 
Kurssilta saa perustiedot vapaaehtoistoimin-
nasta, tuettavan kohtaamisesta ja eri toimin-
tamuodoista.

Ajankohta: 26.4.2016 klo 17.00-20.30
Paikka: Euran paloasema, Satakunnantie 41, 
Kurssille ilmoittautumiset 15.4. mennessä 
puh. 0207012820, satakunta@punainenristi.fi
Koulutus on kurssilaisille maksuton. 
Kurssin aiheita mm: Mitä vapaaehtoistoimin-
ta on?, Tämä on Punainen Risti, Ystävätoimin-
nan eri toimintamuodot, Vapaaehtoisen rooli 
ja oikeudet, Vuorovaikutus ja kuunteleminen, 
Ystävänä eri elämäntilanteissa, Ystävätoiminta 
käytännössä.

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Omaishoitajille ohjelmaa 

Kevät näkyy jo valoisuuden lisääntymisellä. 
Tämä ilmiö lisää usein meidän aktiivisuutta, 
mikä näkyy myös omaishoitajien tukitoimin-
nassa. 

Kankaanpään omaishoitomessuilla 11.5.16 to-
teutamme muotinäytöksen, jossa omaishoita-
jat esittelevät Punaisen Ristin Kontin vaatteita. 
Tähän mennessä olemme löytäneet 10 sata-
kuntalaiselle omaishoitajalle asukokonaisuu-
det, joita he esittelevät messupäivänä Kan-
kaanpään opiston lavalla. Jo sovitusvaiheessa 
on koettu ainutlaatuisia hetkiä Kontin asian-
tuntijan avustuksella. Mielenkiinnolla ja pie-
nessä jännityksessä odotamme itse messu-
päivää.

   

Tämän lisäksi omaishoitajien tukitoiminta 
mahdollistaa ilmaisen kuljetuksen messuille. 
Linja-autoja lähtee neljältä eri paikkakunnilta, 
ja omaishoidon tukitoiminnan vapaaehtoiset 
ottavat vastaan ilmoittautumisia osastoissa. 

Linja-autojen reitit ovat:
Eura – Harjavalta – Pori – Kankaanpää 
Eura – Pori – Kankaanpää
Huittinen – Lavia – Kankaanpää
Punkalaidun – Vammala – Kankaanpää
Tarkemmat reittiaikataulut löytyy Rednetin si-
vuilla: https://rednet.punainenristi.fi
node/7267

Ensi kesän Pastuskerin omaishoitajien virkis-
tysleirin varauksissa ovat osastot olleet myös 
ihailtavan aktiivisia. Varauksia on tullut alus-
tavasti jopa 28 osallistujaa varten, joita osas-
tot haluavat kustantaa 4.-8.7. järjestettävän 
leirin mahdollistamiseksi. Leirille otetaan noin 
20 omaishoitajaa, joten hieman osastot jou-
tuvat tulemaan vastaan todellisessa toteutuk-
sessa. Ensimmäiset osastot ovat lähettäneet 
jo valittujen leiriläisten hakemukset, joita eh-
tii kyllä palauttamaan 5.6.16 asti. Hienoa, että 
omaishoitajille mahdollistetaan näin upeasti 
virkistäytymistä, jota he todella tarvitsevat.

Aurinkoisin terveisin Birgitta Valli

HEA-foorumit

Henkisen tuen valmiusryhmille suunnatut alu-
eelliset täydennyskoulutukset aiheesta 
Lapsen traumaattinen kuolema järjestetään 
seuraavasti:
12.4. HEA-foorumi Rauma, osaston toimitilat, 
Valtakatu 10 
14.4. HEA-foorumi Kankaanpää, Sydäntupa 
Keskuskatu 32 
19.4. HEA-foorumi Vammala, Ystäväpirtti, Puis-
tokatu 15 

Koulutus on ilmainen. Kaikki koulutukset ovat 
saman sisältöisiä ja käsittelevät aihetta –Lap-
sen traumaattinen kuolema. Koulutukset jär-
jestetään klo 17.30-20.00. Kouluttajana toimii 
Jaana Lehtonen. 

ILMOITTAUTUMINEN viikkoa ennen koulutuk-
sen ajankohtaa p. 020 701 2820, 020 701 
2829 tai satakunta@punainenristi.fi 

Lisätiedot Anne-Mari Hakuni, 040 7607141 tai 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
13.-14.5.2016

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja saa 
mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Punai-
sen Ristin ensiapupäivystyksessä tarvittavista 
tiedoista ja taidoista, sekä motivaation näiden 
taitojen harjoittelemiseen ja ylläpitämiseen.

Pääsyvaatimuksena on voimassa oleva EA2 
-kurssi sekä täysi-ikäisyys. Kurssille voivat 
osallistua myös 16 vuotta täyttäneet, mutta 
päivystyksissä he voivat olla mukana ainoas-
taan harjoittelijoina.

Hyväksytyn kurssin jälkeen kurssilainen saa 
toimia ensiapupäivystäjänä Punaisen Ristin 
ensiapupäivystyksissä. Kurssilaisen tiedot ja 
taidot testataan vuosittain omassa osastossa 
ja joka kolmas vuosi testauksen hoitaa piiri.

Ilmoittautuminen:  29.4. mennessä osoittee-
seen  satakunta@punainenristi.fi
Ilmoittautuneet saavat kurssikirjeen n. viikkoa 
ennen kurssinalkua.

Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Pastuskeri

Aika: pe 13.5. klo 17.30-21.00 ja la 14.5. klo 
8.30-noin 17.00

Hinta: 40 euroa / henkilö.  Sisältäen materiaa-
lit, kahvit ja ruokailut. Pastuskerissa on mah-
dollisuus yöpymiseen.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA   HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Kurssiohjelma 
Perjantai 13.5. klo 17.30  
-Kurssin avaus ja kaffeet
-Päivystyspalvelu osana SPR:n ensiapuryhmä-
toimintaa
-Päivystäjän toimenkuva 
-Vaitiolovelvollisuus ja salassapito 
-Aseptiikka ja Verialtistustapaturmat 
-Punainen Risti tutuksi
-Pientä iltapalaa
-Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen 
-Päihteiden käyttäjän kohtaaminen ja Henki-
nen tuki päivystyksissä 
21.00 Päivän päätös 

Lauantai 14.5. klo 08.30  
-Asiakkaan tutkiminen, seuranta ja raportointi, 
viranomaisyhteistyö
- Päivystyspaikka, asiakirjat, salassapito,           
- Ensiapuvarusteet / oman ryhmän ensiapuva-
rusteet 
-Radiopuhelin ja sen käyttö, viestiliikenne päi-
vystyksessä
-Päivystyksen kulku 
-Sopimuksen tekeminen
-Riskikartoitus
-Ryhmän valmistautuminen
-Päivystyksen käytännön järjestelyt 
12.00 Lounas
-Päivystysharjoitus 
-Testirata, teoria koe ja käytännön rastirata
n. 17.00 Kurssin päätös

ETK-Foorumi

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajille suun-
nattu koulutus-/harjoitustapahtuma.
Aika: Ti 17.5. klo 17.00-20.00 
Paikka: Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue, 
Ilmailuopistontie 226, 28540 Pori
Hinta on 20 € / henkilö.
Aihe: Käytännön harjoituksia
Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
koulutuksen alkua piiritoimistoon puh. 020 
7012820 tai satakunta@punainenristi.fi

Tervetuloa!

Osaston valmiudenyhteyshenkilö

Osastojen avain-/ yhteyshenkilöt ovat tärkei-
tä toimijoita, jotka auttavat toiminnan pyö-
rittämisessä. Osaston hallitus valitsee nämä 
yhdyshenkilöt oman tarpeensa mukaan. Yh-
dyshenkilöiden tehtäviä voidaan jakaa halli-
tuksen jäsenten kesken tai pyytää muita osas-
ton jäseniä yhdyshenkilöksi. 

Valmiuden yhteyshenkilön tehtävänä on huo-
lehtia:
• osaston valmiussuunnitelman ajantasaisuu-
desta, suunnitelma on päivitetty ja toimitettu 
tiedoksi sekä piiriin että paikallisille toimijoille 
ja yhteistyökumppaneille.
• yhteydenpidosta Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun paikallistoimikuntaan. Olet kenties 
saanut kutsuja heidän kokouksiin, joten niihin 
kannattaa mahdollisuuksien mukana osallis-
tua. Muistathan, että olet osastosi virallinen 
edustaja ko. kokouksissa.
• riittävästä koulutuksesta vapaaehtoisille liit-
tyen osaston auttamisvalmiuteen. Jos huo-
maat koulutukselle olevan tarvetta niin sovi 
asiasta piiritoimiston/ valmiuspäällikön kanssa.

OHTO - toiminnanohjaus järjestelmä 

Mikä se OHTO on?
OHTO (OHjaamme TOimintaa) on alkuvaihees-
sa ennen kaikkea sms-pohjainen hälytysjär-
jestelmä. Vapepa on saanut rahoitusta Raha-
automaattiyhdistykseltä ja Punaiselta Ristiltä 
Vapepan tietojärjestelmän, valmiustietokan-
nan, uudistamiseksi ja siitä on syntynyt OHTO.

Mitä eroa OHTOlla on valmiustietokantaan?
Hälytysryhmät ja yksittäiset vapaaehtoiset 
voivat ylläpitää suoraan tietojaan OHTOn avul-
la, minkä ansiosta tietojen pitäminen ajan 
tasalla helpottuu ja vähentää Vapepan pai-
kallistoimikuntien luottamushenkilöiden työ-
kuormaa. Lisäksi jäsenjärjestöjen yhteyshenki-
löt voivat tarkastella järjestökohtaisesti omien 
va-paaehtoistensa määriä ja hälytysoperaati-
oihin osallistumista maakunnallisesti ja valta-
kunnallisesti.

Miksi hälytysjärjestelmä muuttuu?
Keskeisimpänä uutena hyötynä OHTOssa voi-
daan hälyttää nopeasti isokin joukko vapaa-
ehtoisia tekstiviesteillä ja näin lyhentää häly-
tysviivettä. 

Miten se osastotoimintaan liittyy?
Jos osastossa olette saaneet kutsun OHTOon 
liittyvään koulutukseen, niin se johtuu siitä, 
että olette palauttaneet Vapepan hälytyskor-
tin. Vapepan paikallistoimikunnan kouluttavat 
tämän vuoden aikana oman alueen hälytys-
ryhmiä eli ryhmiä, jotka hälytyskortin ovat pa-
lauttaneet.

Mistä apua/ tukea?
Kouluttajien ja kummien tehtävänä on tukea 
hälytysryhmiä (Huom! myös osastoja!) OHTOn 
käyttöönotossa sekä järjestää koulutuksia ym-

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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päri piiriä. Jos tarvitsette apua OHTOn kanssa, 
niin ottakaa rohkeasti yhteyttä kummeihin!

Kouluttajat/kummit 
Satakunnan piirin alueella: 
Marko Kuusikoski kuusikoski@gmail.com / Po-
rin alue
Juha Laine juha.t.laine@outlook.com  / Porin 
alue
Mikko Linnainsaari duccula@gmail.com / Koke-
mäen ja Huittisten alue
Anders Nygård nygardit@saunalahti.fi / Rau-
man seutu
Sami Nygård sami@nuohouspalvelu.fi / Poh-
jois-Satakunta
Jouko Lehtisalo Jouko.Lehtisalo@sci.fi / Sasta-
mala ja Pirkanmaa

Erkki Huhtanen valittiin Lounais-suo-
men poliisilaitoksen vuoden poliisiksi

Valintaperusteluissa todetaan Erkin olevan 
”edelläkävijä viranomais- ja kolmannen sekto-
rin yhteistyön luomisessa ja kehittämisessä” 
sekä mainitaan esimerkillisestä yhteistyöstä 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Kyllä-
päs osui palkinto oikeaan osoitteeseen! Moni 
Punaisen Ristin valmiustoiminnassa tai Vape-
pan toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen 
tuntee tai ainakin tietää Erkin. Erkki on aina 
valmis auttamaan. Myös Vapepa Satakunnas-
sa halusi muistaa Erkkiä valinnasta ja mikä 
olikaan parempi tilaisuus muistaa kuin häly-
tysryhmien koulutusilta, jossa Erkki oli vapaa-
ehtoisena puhumassa. Muistamisena annettiin 
perustelujen kera termospullo, stressisydän 
sekä suklaata. 

Tässä Erkin tervehdys;
Kiitoksia eilisestä huomionosoituksesta! 
Juuri latasin termospullon täyteen lämmintä 
mehua... :)
Vaikka meidän talon vuoden poliisi -valinta 
henkilöityikin meikäläiseen, niin se on kui-
tenkin monessa suhteessa yhdessä han-
kittu. Isoa osaa siinä näyttelee yhteistyön 
tekeminen muiden viranomaisten ja kol-
mannen sektorin kanssa, mistä Vapepa-yh
teistyö on ylivoimaisesti merkittävin oman 
mittapuuni mukaan. Olen ylpeä siitä, että 
talomme ylin johto arvostaa sitä myös, 
tämä valinta oli osoitus siitä vaikkakin se oli 
kollegoista lähtöisin. 
Koen olevani tietyllä tapaa etuoikeutettu, 
saadessani olla niin paljon SPR:n / Vapepan 
kanssa tekemisissä ensin työpuolesta, ja 
nykyään alkaa jo työ/vapaa-aikakin sekoit-
tumaan aika hyvin. Monissa koulutuksissa 
olleena olen oppinut paljon ja toivottavasti 
osannut jotain oppia jakaa eteenpäin.     

Oppimisen halu on kova, ja ajatusmaailma-
ni on jotenkin sen suuntainen, että eläke-
iänkin koettaessa olen vielä riesananne!!!!  
Kaiken virallisuuden lisäksi Vapepa -yhteis-
työ on tuonut paljon mukavia ihmissuhtei-
ta - monesti olen huomannut siinä porukas-
sa ”aallonpituuksien” olevan kohdallaan heti 
ensi tapaamisella. Mutta kuten sanoin, titte-
li on kimpassa hankittu - ja kimpassa men-
nään eteenpäin!

Kuvaaja: Poliisi

Pärjätään yhdessä –hanke alkaa Sata-
kunnan ja Lapin piireissä

Pärjätään yhdessä-hanke aktivoi ihmisiä oman 
lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. 
Hanke tuo sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteen 
parantamaan arjen turvallisuutta ja varautu-
maan mahdollisiin onnettomuus- ja häiriötilan-
teisiin luomalla yhteisen auttamisjärjestelmän 
viranomaisten tueksi. Hankkeen päätavoite 
on aktivoida ihmisiä oman lähiyhteisönsä hy-
vinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vah-
vistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan sekä 
varautua mahdollisiin onnettomuus- ja erityis-
tilanteisiin tuomalla sote-järjestöjen voimava-
rat mukaan yhteiseen auttamisjärjestelmään 
viranomaisten tueksi.

Hankkeessa keskeisenä yhteistyökumppanina 
ja kohderyhmänä ovat:
- kunnat, erityisesti kuntien sosiaali- ja ter-
veystoimi. Hanke tuo järjestötiedon osaksi 
kunnan hyvinvointikertomusta ja järjestöjen 
resurssit osaksi äkillisen avun varautumista. 
- paikalliset järjestöt: kyläyhdistykset, kylätoi-
mikunnat ja niiden alueelliset yhdistykset, laa-
jasti paikalliset järjestötoimijat erityisesti so-
siaali- ja terveysalan järjestöt, jotka eivät ole 
mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ver-
kostossa. 
- Punaisen Ristin piirit ja osastot: vapaaehtoi-
set toimijat ja työntekijät. Hankeen tarkoitus 
on tuoda uutta osaamista erityisesti verkosto-
työhön ja kriisiauttamisvalmiuden kehittämi-
seen järjestöyhteistyössä.

SPR Satakunnan piiri on yhdessä Lapin pii-
rin kanssa Pärjätään yhdessä kehittämishank-
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keessa. Hanketta koordinoi Punaisen Ristin 
keskustoimisto ja rahoittajana toimii RAY. Sa-
takunnan piirissä hankkeesta vastaa Mia Vet-
tenranta ja Lapin piirissä Veli-Matti Ahtiainen, 
keskustoimistossa valmiussuunnittelija Marko 
Korhonen.

Etsinnän maastojohtajakurssi 27.-28.5.

Kurssi on tarkoitettu etsintäkurssin suoritta-
neille, kohtalaisen suunnistustaidon omaaville 
ja aktiivisesti etsintätoiminnassa mukana ole-
ville Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eri jär-
jestöjen jäsenille. Eduksi on hankittu kokemus 
etsinnöistä ja etsintäharjoituksista. Kurssin 
käytyään henkilöllä on valmiuksia johtaa parti-
on-, ryhmän- ja joukkueen suuruista yksikköä 
etsinnässä.
Lue lisää Rednetistä, satakunta.punainenristi.fi 
->tapahtumat ->Etsinnän maastojohtajakurssi 
27.–28.5.16, Meri-Pori (https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/37937).

Koivuniemen leirikeskus varattavissa 
kesälle 2016

Mitäpä jos tulevana kesänä viettäisitte osas-
ton virkistyspäivän Koivuniemessä.
Leirikeskus on varattavissa myös yksityiskäyt-
töön esimerkiksi syntymäpäivien tai häiden 
juhlapaikaksi. 
Tällä vanhalla luotsitilalla on kaksi majoitus-
rakennusta ja vuodepaikkoja noin 40 henki-
lölle. Pihapiiristä löytyy keittiörakennus, jos-
sa on iso, nykyaikainen keittiö ja ruokasali.            
Luentosalirakennuksessa voi laittaa tanssiksi 
tai pitää koulutusta. Luentosalin wc- ja suih-
kutilat remontoitiin vuoden 2014 keväällä. Li-
säksi merenrannalta löytyy vielä ihanista löy-
lyistään tunnettu rantasauna.

Lisätiedot ja varaukset Sadulta p. 020 701 
2829 tai satu.rustari@punainenristi.fi

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

TISKIN TAKAA

Tuoteuutisia

Äitienpäivä lähestyy, tässä muutama lahja-
vinkki

Korvakorut, 16,00€

Rannekoru, 25,00€
Rannekorun pituus n. 19,5 cm joustolangassa.

Kiven koko molemmissa n. 12 x 12 mm.
Materiaalina hopea ja Brasilian rubiini (puolija-
lokivi). Suunnittelu ja valmistus: Jaana Franel

SOS-ranneke, 27,00€
Teräksinen SOS-ranneke sisältää tietoliuskan, 
josta on hätätilanteessa paljon apua.

Omaishoitajakortti, 
6,00€
Korttiin kirjoitetaan 
yhteyshenkilön tiedot, 
johon otetaan yhteyt-
tä jos omaishoitajalle 
sattuu jotain.

Ihanaa kevään odotusta Teille kaikille! 
Terveisin Satu ja piiritoimiston väki 

                                        TISKIN TAKAA
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PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-16.30 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-16.30, 
muut puhelimet toimivat muina aikoinakin), 
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

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

Toiminnanjohtaja, 
Paula Ilén (opintovapaalla 31.7.2016 asti)
020 701 2822, 040 563 0118

Vs. toiminnanjohtaja, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Aluetyöntekijä, omaishoitajien tukitoiminta
Birgitta Valli
020 701 2827, 040 861 0748

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Heidi Syrjälä 
020 701 2823, 040 065 1105

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto
040 1285976

Järjestöavustaja, Joni Hiltunen
020 701 2828, 040-5150783

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 040 1457732

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

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

Terveydenhuollonsuunnittelija, 
Anne-Mari Hakuni
020 701 2825, 040 760 7141

Tiedottaja, 
Tarmo Tikka
040-1587019

Vs. valmiuspäällikkö, 
Mia Vettenranta
020 701 2824, 050 305 5467

Leikkilähetti, SPR ja MLL
Eeva-Liisa Koskinen
044 3566 500 tai eeva-liisa.koskinen@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori 
Maria Väkiparta, 
(Harjavalta, Kokemäki, Pori ja Rauma)
040-7716497, vapaaehtoiset.satakunta@vok-
ki.fi

KONTTI, Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Asiakaspalvelu: puh. 040  1390 737
Avoinna: ma-pe klo 9–18, la 9–16

Konttipäällikkö, Nina Tuli
020 701 2999, 0400-257 854

Myymälänhoitaja, Ritva Gressmann
020 701 2993, 040 545 5557

Myymälänhoitaja, Päivi Repo
020 7012966, 040 684 1365

Projektipäällikkö, Lisbeth Lanne
020 701 2994, 040 844 8945

HUHTIKUU
12.4. HEA-foorumi , Rauma
12.-26.4. Täyttä elämää eläkkeellä-valmennus, Huittinen
13.4. EA1 1.pvä, Piiritoimisto   
14.4. HEA-foorumi, Kankaanpää
15.–16.4.Ensihuollon peruskurssi, Pastuskeri
16.–17.4. Ensihuollon jatkokurssi, Pastuskeri
16.4. Piirin vuosikokous, Pori
18.4. Tulijan tukena – pikakurssi, Pori
20.4. EA1 2.pvä, Piiritoimisto
22.-24.4. Bigpepan hlökunnan 1.valmistelu Pastuskeri
22.-23.4. Etsinnän peruskurssi Harjavalta
26.4. Suunnistuksen perusteet (vapepa) Jämijärvi
26.4.Ystävätoiminnan-pikakurssi, Eura
28.4. Jos läheiseni katoaa-koulutus Pori
29.4.Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto

TOUKOKUU
9.-15.5.Punaisen Ristin viikko, Valtakunnallinen
11.-25.5. Täyttä elämää eläkkeellä-valmennus, Pori
12.5. Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto
12.5. EA3-kurssin ennakkotapaaminen, Pori
13.–14.5. Ensiapupäivystäjien peruskurssi, Pastuskeri

14.5.Vapepan hälytysryhmien harjoituspäivä, Pastuskeri
14.5. Henkisen tuen ryhmien tapaaminen, Pastuskeri
17.5.Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
18.5. ETK-foorumi, Pelastusharjoitusalue/Pori
19.5. HEA-foorumi , Vammala
20.–22.5. Bigpepan hlökunnan 2.valmistelu, Pastuskeri
23.–24.5. EA1, Piiritoimisto
26.–30.5. EA3, Pastuskeri
27.–28.5. Etsinnän maastojohtajakurssi, Pastuskeri
27.–28.5. Etsinnän peruskurssi, Pastuskeri

KESÄKUU
1.6.Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto
17.6. Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
14.–18.6. Bigpepa – pelastuspalveluleiri, Pastuskeri
(12.–19.6.Hlökunta Bigpepalla)
21.–22.6. EA1, Piiritoimisto

HEINÄKUU
4.-8.7.Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri

ELOKUU
26.–27.8. Vapepan hälytysryhmien harj.viikonloppu 
Pastuskeri

TAPAHTUMAKALENTERI
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Lasten ja nuorten 
BIGPEPA-pelastuspalveluleiri 
14.-18.6.2016 Meri-Porissa

 
 

OLETKO VALMIS ELÄMÄSI MATKAAN?! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bigpepa-pelastuspalveluleiri on SPR Satakunnan piirin järjestämä leiri, jossa yhdistyy 
luontevalla tavalla ensiapu, valmiustoiminta ja reipas leirielämä. Ohjelma koostuu sekä kaikkien 
alaleirien yhteisistä että alaleirikohtaisista toiminnoista.   
       1. leiri 7-9v.  2. leiri 10–12v. 

 3. leiri 13–15v. 4. leiri 16v.+ (kansainvälinen) 
 

Leirin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 90€ ja ei–jäsenille 105€, jos ilmoittaudut 24.5. mennessä. 
Tämän jälkeen hinta on 105€/ 125€.  
Lisätietoja: satakunta@punainenristi.fi tai 020 701 2820 ja http://tinyurl.com/hfjkao4 

   Ilmoittaudu leirillä tästä 
  tai osoitteessa https://www.lyyti.in/Bigpepa 
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Ensiapukurssi EA 3® 
 
 
 

Harjoituspainotteinen koulutus 
 
 
 

Ensiapukurssi EA 3® 
 
Koulutuksen tavoite: 
Kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää ensiavun perus- ja jatkokoulutuksessa opittuja 
ensiaputietoja ja – taitoja, sekä motivoida ja antaa valmiuksia toimintaan ensiapuryhmässä ja 
tarvittaessa yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Opetuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa ja 
ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin ideologia huomioidaan kaikessa opetuksessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Harjoittelulla 
Sinusta 

ensiavun 
PRO 

 

 
 
 
Hinta: 
Ensiapuryhmille 350 euroa/hlö ja muille 550 euroa/hlö  

sisältäen koulutuksen materiaaleineen, majoituksen ja ruokailun. 
 
 
Järjestäjä: 

  Suomen Punainen Risti Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirit yhteistyössä 
 
 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Ensiapukurssi_EA_3_9394 

 
  Kurssille ilmoittautuminen 22.4.2016 mennessä ylläolevasta linkistä.  
  Lisätietoja kurssista voit tiedustella Anne-Mari Hakunilta p. 040 7607141 tai  
  anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 

 
Aika: 

  12.5. (1.osa) klo 17.00-21.00 Paikka: Satakunnan piirin koulutustilat Pohjoispuisto 2, Pori 
26.-30.5.2016 (2.osa) aloitus 26.5. klo 18.00 ja lopetus 30.5. klo 18.00 Paikka: Junnilan 
leirikeskus, Kaivokatu 18, 28900 PORI (Reposaari) yhteensä 42 tuntia 

 
 
Koulutuksen kohderyhmä: Ensiapuryhmäläiset/työpaikan ensiapuryhmäläiset, joilla 
suoritettuna EA- 2 kurssi (päivystysensiapukurssin suoritus suosituksena).  
 
Pääsyvaatimus: todistus Punaisen Ristin EA- 2-kurssista, 18 v ikä, normaali fyysinen ja 
psyykkinen terveys ja toki suuri innostus. 


