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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piiri  Taitto: Paula Hellgren, 020 701 2821, paula.hellgren@punainenristi.fi  Paino: PlusPrint, Ulvila

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden  
auttajakurssin vetäjiä? 

Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiapu-
taitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurs-
silla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu ter-
veyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä. 
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuut-
ta, koska hätätilanteen sattuessa osaava aut-
taja on todennäköisemmin paikalla.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokai-
nen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kai-
kille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on 
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimin-
taa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uu-
sien vapaaehtoisten saaminen toimintaan on 
meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttä-
minen, hengityksen turvaaminen ja autettavan 
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään 
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joi-
den vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.

Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu hel-
poiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät 
ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä pereh-
dytystä, jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. 

Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden ai-
kana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin 
ainakin yhtä monta kuin meillä on osastoja ja 
todella hienoa olisi jos kursseja järjestettäisiin 
enemmänkin.

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet autta-
jakursseja, ja heille on tullut innostunutta pa-
lautetta osallistujilta.

Onhan sinunkin osastosi mukana?
 
Päivi Piili 
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys

N
iklas M

eltio



3

Kiinnostava kokous ja tapahtuma tiedossa

PÄÄKIRJOITUS 31.3.2017

Suomen Punainen Risti kutsuu koolle jäsenet ja 
vapaaehtoiset Helsinkiin yleiskokoukseen kesä-
kuussa. Yleiskokouksessa valitaan uudet luot-
tamushenkilöt järjestömme hallitukseen ja val-
tuustoon.  Yleiskokouksessa pyrimme saamaan 
myös puheenjohtajamme Marju Pihlajamaan jär-
jestön hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi. 

Tarkoituksena on myös juhlia SPR:n 140 vuotis-
juhlavuotta isolla ryminällä Finlandia-talossa ja 
sen ympäristössä. Järjestön eri toimintamuodot 
ovat näyttävästi esillä koko viikon ajan isolle 
yleisölle.  

Yleiskokouksessa käsitellään myös järjestön 
toimintaa ohjaava sääntöuudistus, mikä takaa, 
että keskustelusta tulee värikästä. Keskustelua 
herättää varmasti osastojen puheenjohtajien, 
varapuheenjohtajien ja rahastonhoitajien toi-
mikausien rajaaminen kolmeen kauteen. Pie-
net osastot pelkäävät toimijoiden ja sitä kautta 
osastojen loppumista. Toiset taas perustelevat 
muutosta sillä, että toimikausia rajoittamalla 
saadaan uusia henkilöitä luottamusjohtoon. 

Uuteen sääntöesitykseen on myös kirjattu vel-
voite huolehtia jäsenhankinnasta, vapaaehtois-
ten jatkuvasta rekrytoinnista sekä osastojen 
uusiutumisesta. Sääntöuudistuksessa halutaan 
vahvistaa vapaaehtoisten osallistumista toi-
minnan suunnitteluun. Osastojen hallituksia 
velvoitetaan säännöllisin väliajoin kuulemaan 
vapaaehtoisia ja toimintaryhmiä toiminnan 
suunnittelussa.

Sääntöuudistuksessa on myös haluttu helpot-
taa uusien osastojen perustamista.  Auttamis-
valmiuden takaamiseksi samalla alueella tai 
muutoin päällekkäin toimivien osastojen yhteis-
työstä on tarkoitus säätää entistä tarkemmin 
osastojen johtosäännössä. Samalla alueella 
voisi toimia esimerkiksi valmiusosasto ja ystävä-
toiminnan osasto. Näin osastot voisi erikoistua 
myös teemaosastoiksi.

Punaisen Ristin hallitus esittää myös sovitte-
lulautakunnan aseman vahvistamista. Sovitte-
lulautakunnan tehtävänä on käsitellä sellaisia 
tapauksia, joissa on esitetty, että järjestön 
jäsen, toimielin, osasto tai vapaaehtoinen on 
toiminut järjestön sääntöjen, työjärjestyksen 
tai johtosäännön vastaisesti. Sovittelulauta-
kunnan asettaa järjestön valtuusto. Sovitte-
lulautakunnan työskentely helpottaa vaikei-
den asioiden käsittelyä järjestön eri tasoilla. 
Muutosehdotuksia on muitakin, tässä siis vain 
muutama esimerkki. 

Piirin hallitus kutsuu osastot vuosikokouk-
seen, joka pidetään Karviassa lauantaina 22.4. 
. Vuosikokouksessa käsittelemme sääntömää-
räiset asiat, mutta kokousta ennen käymme 
läpi yleiskokousasioista sekä vaihtoehtoisesti 
Punaisen Ristin juhlavuotta ja auttajakurssien 
toteuttamista osastoissa. Myös vuosikokouk-
sessa on henkilövaalit! 

Tervetuloa vaikuttamaan,
 

Paula Ilén
Toimnnanjohtaja
SPR Satakunnan piiri
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Olethan jo ilmoittautunut yleiskokouk-
seemme, joka pidetään 10.–11.6. Finlan-
dia-talossa Helsingissä? Kokous on tärkeä, 
sillä siellä päätetään seuraavien vuosi-
en toimintamme painotuksista ja uusista 
säännöistä sekä valitaan uudet luottamus-
henkilöt.

Ilmoittaudu, varaa yösija ja matka  
– nyt heti
Matkustaminen: Piirit ovat järjestäneet yhteis-
kuljetuksia. Kysy lisää omasta piiritoimistostasi. 

Ilmoittautuminen alkoi 3.2. ja päättyy 28.4. 
Avaa rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Löydät Rednet-sivulta sähköisen linkin ilmoit-
tautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu samalla 
yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten Etkoil-
le. Samalta sivulta saat ohjeet majoitusten va-
raamiseen. 

Vaikuta päätöksiin
Toimintalinjaus 2018–2020: Mihin järjestömme 
pitäisi keskittyä tulevina vuosina? Miten maa-
ilma on muuttumassa? Mitä muutoksia meidän 
on tehtävä toimintamme suunnassa ja organi-
soinnissa? Entä millaisia muutoksia haluat jär-
jestömme sääntöihin? Osastosi on saanut eh-
dotukset postitse helmikuun 2017 alussa. 

Lauantaina 10.6. yleiskokouksen valiokunnis-
sa toimintalinjausta käsitellään niin, että kes-

YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tervetuloa Helsinkiin kesäkuussa!
kitytään konkreettiseen toiminnan suunnit-
teluun. Linjauksesta päätetään sunnuntaina 
11.6. Sunnuntaina päätetään myös uusista 
säännöistä.

Henkilövalinnat (hallitus, valtuusto): Vaalikes-
kustelu pidetään lauantaina 10.6. ja valinnat 
päätetään sunnuntaina.

Viihdy ja vaikutu
Kokous avataan lauantaina musiikilla ja pu-
heilla, toimittaja Arto Nyberg juontaa.  Lauan-
tai-iltana tavataan Musiikkitalolla. Luvassa on 
hyvää musiikkia ja ruokaa. 

Ulkoile Kansalaistorilla
Aivan Finlandia-talon vieressä olevalla Kan-
salaistorilla koet elämyksiä sekä saat tietoa 
ja vinkkejä. Torilla voit muun muassa kokeil-
la ensiaputaitojasi ja etsiä vaikkapa kesävaat-
teita Kontti-kaupasta. Torilla tapahtuu paljon 
jo tiistaista 6.6. lähtien, jolloin nallesairaalan 
oviaukolla jonottaa alle kouluikäisiä nallet kai-
nalossaan. 
 
Lisätietoja:  
oma piirisi,  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous 2017,  
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.    

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Avajaishulinaa kesäkuulta 2014 Turun messukeskuksessa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tiedätkö jo, mitä gimis 
tarkoittaa?
Gimis on vanhaa stadin slangia ja tarkoit-
taa hyvää tai kivaa – ihan niin kuin Punai-
sella Ristillä vapaaehtoisena toimiminen-
kin on! 

Yleiskokouksen aikana Kansalaistorilla järjeste-
tään Gimis-tapahtumatori, missä on esillä koko 
vapaaehtoistoiminnan kirjo ja järjestön moni-
puolinen toiminta ensiaputoiminnasta ystävä-
toimintaan sekä kansainväliseen apuun.  

Helsingin keskustassa oleva tapahtumatori  
Gimis avautuu tiistaina 6.6. Ohjelmaa on tiis-
taista lauantaihin kello 11–19 ja sunnuntaina 
11.6. kello 11–16. 

Luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, lii-
kuntatuokioita, keskusteluohjelmaa, auttaja-
kursseja ja lastenohjelmaa.

Tervetuloa viihtymään – torilla tavataan! 
 
Lisätietoja:  
Tapahtumakoordinaattori  
Liina Sipilä, p. 040 642 8270

Muista nämä yleiskokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät

Tarkista heti: Oletko muistanut ilmoittau-
tua (28.4. mennessä) kokoukseen ja varata 
majoituksen. Kysy piiriltäsi lisätietoja muun 
muassa yhteiskuljetuksesta. 

Maaliskuun loppuun mennessä: Osastoilla 
ja piireillä on aikaa kommentoida toiminta-
linjauksen ja sääntöjen luonnoksia. Osastot 
ja piirit saivat luonnokset helmikuun alussa. 
Samassa paketissa tulivat myös valtakirjo-
jen pohjat ja tieto äänivaltaisten edustajien 
määrästä osastoittain.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokoukses-
sa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat jäse-
ninä piirien äänivaltaiset edustajat.

12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityk-
sen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaali-
toimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi 
ja kokouksen ohjelmalehtinen.  

Ju
ssi V

ierim
aa

Kansalaistorin nallesairaalaan voi tuoda hoitoa kaipaavat nuket ja nallet.
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JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ 

Järjestä alueellasi juhlavuoden auttajakurssi
Auttajakurssin järjestäminen on helppoa ja 
hauskaa sekä hyödyllistä. Juhlavuoden kun-
niaksi suunniteltu kurssi kestää tunnin ja 
sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytys-
tä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilan-
teissa ja autettavan suojaamista kylmältä. 

Vanhoista vapaaehtoisliiveistä tehdystä kas-
sista löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittava ma-
teriaali kurssin järjestämiseen. Perustiedot 
ensiavusta riittävät kurssin vetämiseen ja ha-
lutessaan tapahtuman voi järjestää yhdessä 
toisen osaston tai piirin kanssa.

Kassissa on helpot ohjeet kurssin toteuttami-
seen. Muistitikku sisältää sähköisten ohjeiden 
lisäksi ensiapuvideot, joita voi näyttää osal-
listujille ennen harjoitusta. Toimintaohjekortit 
kertovat, kuinka ensiaputilanteissa menetel-
lään. Lisäksi kassi sisältää erilaisia sidostarvik-
keita ja suojapeitteen. Jokaisessa kassissa on 
25 todistusta auttajakurssin osallistujille. 

Muista ilmoittaa kurssille osallistuneet 
On tärkeää, että kurssin jälkeen täytetään 
verkkolomake, missä kerrotaan osallistuji-
en määrä. Kerromme uusien auttajien määräs-
tä pitkin vuotta ja vain saatujen tietojen avulla 
voimme kertoa siitä myös muille osana Suo-
mi100-juhlavuotta. Lomake löytyy osoitteesta: 
rednet.punainenristi.fi/auttajia140v 

Muistathan myös kerätä kurssin osallistujilta 
sähköpostiosoitteet ja ilmoittaa ne verkkolo-
makkeessa. Näin voimme kiittää heitä henki-
lökohtaisesti juhlavuoden päätteeksi.

Kassin voi tilata Punaisen Ristin kaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:
Auttajakurssin suunnittelija    
Päivi Piili, p. 020 701 2170 

Päivi K
ap

iain
en

-H
eiskan

en

Mari Järvisalo sitoo Ritva Kettuselle painesidettä Savonlinnan osaston järjestämällä auttajakurssilla.
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KUNTAVAALIT 9.4.2017

Kysy ja keskustele  
kuntavaaleissa

Tuo paikkakunnallesi Punai-
sen Ristin historianäyttely

Kuntavaaleissa 9.4. voimme vaikuttaa siihen, 
millaiset toimintamahdollisuudet järjestöillä ja 
kunnilla on tulevaisuudessa. Hyvinvoiva tulevai-
suuden kunta on tietoinen järjestöistä, luo mah-
dollisuuksia toiminnalle ja tukee vapaaehtois-
toimintaa. Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä, 
vahvistavat arjen turvallisuutta ja hyvinvointia 
kunnissa. 

Kysymyksiä, joita voi tuoda vaalikeskusteluun: 

1. Vapaaehtoiset ovat hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen voimavara
Järjestöllä on noin 500 paikallisosastoa, joissa 
toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivystävät ja 
antavat ensiapua erilaisissa tapahtumissa, koh-
taavat yksinäisiä, tukevat maahanmuuttajien 
kotoutumista, tarjoavat tukea ja apua terveys-
pisteissä, järjestävät tempauksia seksuaaliter-
veyteen liittyen sekä kertovat päihteistä. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja jär-

jestöt sekä ottaa voimavaraksi arjen turvalli-
suuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä?

• Miten kunta tukee vapaaehtois- ja järjestö-
toimintaa? 

• Miten kunta kuuntelee järjestöjen ja vapaa-
ehtoisten tietoa ihmisten hyvinvoinnista?

2. Vapaaehtoiset ovat valmiina äkillisessä ti-
lanteessa
Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä toi-
mia viranomaisia avustavissa tehtävissä onnet-
tomuuksissa tai yhteiskunnan häiriötilanteissa. 
Vapaaehtoisista yli 5 000 on koulutettu toimi-
maan viranomaisten tukena erilaisissa hälytysti-
lanteissa. Koordinoimme 52 järjestön muodosta-
maa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), 
jonka hälytysryhmissä toimii  
22 000 vapaaehtoista valmiina viranomaisia tu-
keviin tehtäviin. 

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämis-
tä koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi-
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja re-
sursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja järjes-

töt viranomaisten tukena ja osana äkillisen 
avun valmiutta?

• Kuinka kunta tukee ja kannustaa vapaaeh-
toistoimintaa ja järjestöjen toimintaa?

Lue lisää:https://rednet.punainenristi.fi/node/43800

Saatte huhtikuussa käyttöönne historiaam-
me käsittelevän, viiden kuvajulisteen pake-
tin. Julisteissa esitellään teemoittain, mitä 
olemme tehneet Suomessa kansantervey-
den vahvistamiseksi, sosiaalipalveluiden sa-
ralla, ensiavun ja valmiuden ylläpitämisek-
si sekä sota-aikoina. Viides juliste nostaa 
esiin kansainvälisen avustustyön merkittä-
vimpiä hetkiä.

Julisteista tuotetaan kaksi hieman erilaista 
erää. Niin sanotut Finetag-julisteet ovat A0-
kokoisia (841 x 1189 mm), itsestään pintaan 
kiinnittyviä ja uudelleen käytettäviä. Voitte 
pyytää Finetag-julistepaketin maksutta lainak-
si piiritoimistolta viikolta 13 alkaen.
 
Julistetta painetaan myös mitoiltaan pienem-
pänä (700 x 1000 mm). Näitä pienempiä, pa-
perisia julisteita voitte tilata verkkokaupasta 
(punaisenristinkauppa.fi) maksutta viikolta 10 
alkaen.
 
Pakettiin kuuluu näyttelyä tukeva tarinamuo-
toinen vihko, jossa kuvien taustoista kerro-
taan kuvitteellisen hoitajan päiväkirjamerkin-
töjen kautta. Teksti perustuu tositapahtumiin, 
vaikka onkin puettu fiktiiviseen muotoon.

Sama hoitaja havainnoi historiaamme myös 
Facebook-sivuillamme. Tarina on jo alkanut; 
hyppää kyytiin tykkäämällä ja jakamalla!

Varaa näyttelypaikka hyvissä ajoin
Voitte pystyttää näyttelyn osaston omiin ti-
loihin tai yhteistyökumppanin seinälle, kirjas-
toihin tai kunnantaloille milloin tahansa huh-
tikuusta lähtien. Perinteikäs Punaisen Ristin 
viikko 8.–14.5. on näyttelyn järjestämiselle eri-
tyisen hyvä ajankohta.

Näyttely toimii hyvin vaikkapa auttajakurssin 
yhteydessä. Näyttelyn ohessa on myös hyvä 
tilaisuus kertoa osaston omasta historiasta.

Lisätietoja:
Informaatikko    
Mari Vehkalahti, p. 020 701 2233

Lue lisää juhlavuodesta RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/42618
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KESÄ 2017 PUNAISESSA RISTISSÄ

Oulussa ja Helsingissä on vuoden alussa aloit-
taneet omat F2F-aluekoordinaattorit. Koordi-
naattorit huolehtivat vastuukaupungeissaan 
feissareiden rekrytoinnista, kouluttamisesta, 
työsopimuksista, työsuhdeasioista ja työnoh-
jauksesta. Vastuulla on myös matkatiimit.

Kesällä matkatiimit kiertävät asuntoautol-
la suurimpia kaupunkeja. Autot mahdollistavat 
edullisen yöpymisen ja niillä liikkuu 4–6 feis-
saria vaihtuvissa viikkotiimeissä. Esimerkik-
si Oulusta suunnataan ensimmäisellä viikon 
matkalla Rovaniemelle ja Sodankylään, toisel-
la viikolla Kajaaniin ja Iisalmeen. Helsingistä 
mennään Tammisaareen ja Hankoon. 
 
Oulun aluekoordinaattori Tuomas Mattila,  
p. 020 701 2190

Helsingin aluekoordinaattori Riku Slioor,  
p. 020 701 2338

Lisätietoja:
Keskustoimiston F2F-koordinaattori   
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani 
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä.  

• Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille tapah-
tumaan tuleville toimijoille samaan aikaan:  
rednet.punainenristi.fi/node/6210

• Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvissä 
ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Terveyden 
edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset voivat il-
moittautua samalle listalle, joka löytyy ea-ryh-
mien, festarityön, hiv-työn ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata myös 
festarikoordinaattorille. Hän yhdistää kaikki ta-
pahtumaan tulevat toimijat.

• Osaston alueelle tulevista toimijoista ilmoite-
taan ensiapuryhmälle, tai jos he eivät päivystä, 
puheenjohtajalle.

• Kaikille festareille toimiville järjestetään koulu-
tusta Vantaalla 22.4.2017. Lue lisää:  
rednet.punainenristi.fi/node/42273

• Ota yhteyttä: festarit@punainenristi.fi

Kesäkumikampanja muistuttaa kondomin käy-
tön tärkeydestä ja tänä kesänä kampanja ko-
rostaa kunnioitusta ja luottamusta kumppa-
nia kohtaan. Kampanja järjestetään 22. kertaa 
ja avajaistapahtuma on YleXPopissa Lahdessa 
3.6. Kampanja on mukana myös Ruisrockissa, 
Weekend Festivalilla ja Blockfestissä. Festareil-
la vapaaehtoiset tapaavat nuoria ja keskuste-
levat turvallisesta seksistä ja kondomin käy-
töstä. Kondomeja jaetaan kesän aikana  
200 000 kappaletta ja tapahtumissa vapaaeh-
toiset teettävät kondomiajokorttia niin sano-
tulla seksikiskalla. 

Tule vapaaehtoiseksi!
Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen kurs-
si hiv-ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneille 6.–7.5. Kurssi sisältää 
ennakkotehtävän, asiantuntijaluentoja ja ryh-
mätehtäviä. Kurssi (sis. majoituksen, ruuan ja 
kahvin) maksaa jäsenille 20 euroa. Muille hin-
ta on 40 euroa. Matkakustannuksista korva-

Feissaus saa uusia tekijöitä ja 
tehtäviä  

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit! 

Osallistu Kesäkumi-tapahtumiin ja koulutuksiin!

taan 40 euron ylittävältä osalta matkat edulli-
simman kulkuneuvon mukaan. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu:  
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon

Lisätietoja:
Hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p. 020 701 2172

Teem
u
 U

llgrén
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Valmennuksista uutta virtaa osastoihin

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö omaishoitajaperheiden kanssa?

Täyttä elämää eläkkeellä - valmennukset 
ovat osastoille erinomainen tilaisuus esitel-
lä paikallista toimintaa ja saada uusia va-
paaehtoisia. Moni tulee valmennukseen ha-
kemaan tukea uuteen elämäntilanteeseen, 
mutta tietoa halutaan myös vapaaehtois-
toiminnasta. Eläkkeelle siirtyjät haluavat 
löytää työuran jälkeen mielekästä tekemis-
tä, jossa he voivat käyttää osaamistaan ja 
kokemustaan. 

Parhaimmillaan valmennukset synnyttävät uut-
ta toimintaa. Esimerkiksi Kallio-Käpylän osas-
toon Helsingissä on perustettu Täyttä elämää 
-verkosto, joka tapaa säännöllisesti osaston ti-
loissa ja suunnittelee itse toimintansa. Verkos-
to on ollut järjestämässä muun muassa joulu- 
ja ystävänpäivän kahvilaa. Vastaavaa toimintaa 
on käynnistymässä myös Savo-Karjalan piirissä 
Joensuussa. Iisalmessa taas käynnistyi omais-
hoidontukitoiminta valmennukseen osallistu-
neiden henkilöiden aloitteesta.

Täyttä elämää -valmennukset käynnistyivät 
keväällä 2015 ja tammikuussa 2017 Jyväsky-

Punainen Risti on lähtenyt mukaan Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkee-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön hank-
keen tavoitteena on luoda omais- ja perhe-
hoitajille sekä iäkkäille ihmisille nykyistä 
yhdenvertaisemmat ja paremmin koordi-
noidut palvelut. 

Tällä hetkellä omaishoidon kehittämistyötä 
tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ja 
Varsinais-Suomen piireissä. Kaakkois-Suomes-
sa pilotoidaan uutta, omaishoitajille kehitet-
tyä ensiapukurssia ja koulutetaan vapaaehtoi-
sia. Tulevia kursseja on järjestetty Mikkelissä 
ja sen lähikunnissa maaliskuusta alkaen. Uusia 
vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toi-
mintaan!

Kumppanuus Eksoten kanssa antaa vaikutus-
mahdollisuudet entistä inhimillisimpiin ja moni-
puolisempiin palveluihin tulevaisuudessa. Jo nyt 

omaishoitajat saavat Punaisen Ristin vapaaeh-
toisilta muun muassa vertaistukea ja koulutus-
ta ensiavusta, hoidosta sekä huolenpidosta. 

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori   
Sisko Aalto, p. 020 701 2121 

Kaakkois-Suomen piiri omaishoitajien  
tukitoiminnan aluetyöntekijä    
Johanna Vihervaara, p. 040 860 1396 

lässä pidettiin 70. valmennus. Valmennuksiin 
on osallistunut yhteensä yli 600 henkilöä.

Lisätietoja ja tiimin yhteystiedot:  
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Ju
ssi V

ierim
aa

Tulevia tapahtumia omaishoitajille
• Hyvinvointipäivät omaistaan hoitaville 

miehille, Heinola 1.–12.5.2017
• Hyvinvointileiripäivät kaikille 

omaishoitajille, Yyterin kylpylä Pori 
4.–5.5.2017

• Satakunnan piirin järjestämä 
omaishoitajien leiri, Pastuskeri  
3.–7.7.2017
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Kouluyhteistyöstä vastaava,  
onhan sähköpostiosoitteesi  
Punaisen Ristin rekisterissä? 

Opettajille suunnattu sähköinen uutiskirje lä-
hetään nykyisin myös vapaaehtoisille, jotka 
vastaavat alueellaan kouluyhteistyöstä. Noin 
6–8 kertaa vuodessa lähetettävissä kouluai-
heisissa viesteissä on tietoa ja ideoita, joita 
voi hyödyntää tapaamisissa opettajien sekä 
oppilaitosten kanssa.

Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu rekisteristä, 
ota yhteyttä osastoosi. Osasto täyttää J-kortit 
ja toimittaa ne piireihin, missä tiedot tallenne-
taan On Demand -järjestelmään. 

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija   
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274

Varmista paikkasi KOMIA!-leirillä  

Ilmoittautuminen ainutlaatuiselle ja kaikil-
le avoimelle ensiavun suurleirille on meneil-
lään. Huhtikuun loppuun mennessä osallis-
tumismaksu on 110 euroa ja sen jälkeen 150 
euroa. Maksua vastaan saa majoituksen, ruo-
kailut ja rajattoman osallistumisen leirin oh-
jelmaan. Leiri järjestetään Kauhavalla entisen 
lentosotakoulun hulppeissa maisemissa ja ti-
loissa. Tule ja ota mukaan ystäväsi, läheisesi 
ja perheesi! 

Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/komia

Tule Maailma kylässä  
-festivaalille!

Punainen Risti on festivaaleilla näyttävästi mu-
kana kotimaan ja kansainvälisten ohjelmiensa 
sekä Veripalvelun voimin. Tänä vuonna teema-
na on kansalaisyhteiskunta. Punaisen Ris-
tin luonteen ytimessä on paikallinen läsnäolo 
maapallon kaikissa kolkissa ja tiivis osallisuus 
niin paikallisyhteisöissä kuin kansalaisyhteis-
kunnan ylätasoilla. Festivaali järjestetään Kai-
saniemen puistossa Helsingissä 27.–28.5.  

Lue lisää: maailmakylassa.fi

Lisätietoja:
Kansainvälisen vaikuttamistyön ja  
viestinnän suunnittelija    
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081

Ensiapukoulutusta koululaisille  

Punainen Risti ja LähiTapiola tarjoavat elvy-
tyskoulutuksen 30 000 koululaiselle ympä-
ri Suomea. Koulutuksessa 5.–6.-luokkalaiset 
opettelevat elvytyksen perusteita ja avun hä-
lyttämistä. Koulutuksen jälkeen lapset voi-
vat lainata elvytyspakkausta, joka jää koulujen 
käyttöön. Koulutukset jatkuvat ympäri Suo-
mea koko vuoden.

Lue lisää: sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:
Ensiapukoulutuksen päällikkö   
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Vuoden 2017 Maailma kylässä juhlistaa kansalaisyhteiskun-
taa. Alueellisena painotuksena on Latinalainen Amerikka.

Tatu
 B

lo
m

q
vist
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Uusi persoonallinen nettilipas

Käteisen käytön vähentyessä rahankeräyk-
seen on löydettävä uusia keinoja. Monet osas-
tot ovatkin jo ottaneet nettilippaan käyt-
töönsä muun muassa hätäapukeräyksissä ja 
Nälkäpäivänä. 

Suomenkielinen nettilipas on uudistunut. Ke-
räyskohteita on nyt useita ja lippaalle voi va-
lita haluamansa kuvan, mikä tekee keräämi-
sestä aiempaa henkilökohtaisempaa. Lippaan 
perustaja voi myös aina kiittää lahjoituksen 
saatuaan.  

Nettilipas soveltuu erinomaisesti merkkipäi-
väkeräyksiin, jos päivänsankari haluaa antaa 
merkkipäivälahjansa hyvään tarkoitukseen. 
Tutustu uudistuneeseen nettilippaaseen osoit-
teessa oma.punainenristi.fi.

MobilePayn uudet numerot 

Punaisen Ristin MobilePayn lahjoitusnumerot 
ovat muuttuneet. Nyt MobilePay-älypuhelinso-
velluksella voi lahjoittaa haluamansa summan 
joko katastrofirahastoon tai kotimaan toimin-
taan. MobilePay on hyvä vaihtoehto lahjoit-
tamiseen silloin, kun käteistä ei ole. Lahjoi-
tuskanavana MobilePay on vielä melko uusi ja 
monelle tuntematon, mutta käteisen käytön 
vähentyessä se tulee entistä tärkeämmäksi. 
Viime syksynä MobilePaylla oli ainakin jo 360 
000 käyttäjää. MobilePayn hyvä puoli on, ettei 
lahjoituksesta koidu kustannuksia lahjoittajal-
le eikä Punaiselle Ristille.

Punaisen Ristin MobilePay 
-lahjoitusnumerot ovat:

• 1001 – lahjoitus katastrofirahastoon
• 2002 – lahjoitus kotimaan työn  

tukemiseen

Ohjeet lahjoittajalle:

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä summa.
3. Paina ”Valitse vastaanottaja” ja  
 syötä numero 1001 tai 2002. Valitse  
 vastaanottajakenttä ja valitse ”Jatka”.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön  
 alareunasta.

Lue lisää MobilePay-sovelluksesta: punainen-
risti.fi/uutiset/20170124/mobilepaylla-lahjoit-
taminen-onnistuu-ilman-kateista 

Myy Vaikuttavia lahjoja

Merkkiteko muuttui viime vuonna Vaikuttavak-
si lahjaksi ja sillä voi tukea katastrofirahastoa 
tai kotimaan toimintaa. Osasto voi myös myy-
dä Vaikuttavia lahjoja ja ne voi tilata verkko-
kaupasta maksutta, kun tilaaja on kirjautunut 
verkkokauppaan osastotunnuksin. Myyntituot-
to maksetaan keräystilille, kun lahjat on myy-
ty. Maksuohjeet tulevat tilauksen yhteydes-
sä ja ne löytyvät myös RedNetin ryhmästä SPR 
Tuotemyynti. Vaikuttavan lahjan esitteitä voi 
myös tilata osastolle jaettavaksi. 

Keräystiimi Nälkäpäivään

Nälkäpäivän palautekyselyn mukaan keräys-
tiimin perustaminen osastoon on tärkeää. Ke-
räysjohtaja kaipaa tuekseen ryhmää, jonka 
kanssa voi ideoida ja jakaa vastuuta. Uusi-
en kerääjien rekrytoimiseen tarvitaan etenkin 
isommilla paikkakunnilla paljon väkeä ja kerä-
yksestä viestiminen on yhtä tärkeä tehtävä. 

Nyt on hyvä hetki koota osastoon porukka, 
joka vastaa keräyksen suunnittelusta, toteut-
tamisesta ja viestinnästä. Jokaisen kannattaa 
miettiä omaa rooliaan. Jos kaikkia ei tarvita li-
paskeräämään, niin mitä muuta esimerkiksi 
ensiapuryhmä voisi tehdä? Entä he, jotka ei-
vät halua tarttua keräyslippaaseen, mutta ha-
luavat olla mukana Nälkäpäivässä? Keräykses-
tä tulee antoisa, kun jokainen saa mieluisan 
tehtävän itselleen.

Myös vanha lahjoitusnumero 040 1358 800 on käytössä 
vielä ainakin tämän vuoden.
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Ennakkoluuloton edelläkävijä-tunnus-
tus Porin Teljän seurakunnalle

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri 
myöntää vuosittain Ennakkoluuloton edellä-
kävijä -tunnustuksen YK:n rasisminvastaise-
na päivänä 21. maaliskuuta. Tunnustuksella 
tehdään näkyväksi tahoja, jotka ovat ennak-
koluulottomasti edistäneet toiminnallaan eri 
taustoista tulevien ihmisten yhdenvertaisuutta 
satakuntalaisissa yhteisöissä. 
Tänä vuonna tunnustus myönnettiin Porin 
Teljän seurakunnalle. Seurakunta on mm. 
mahdollistanut kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa ja kantanut vastuuta pakolais-
ten inhimillisestä hädästä riippumatta heidän 
uskonnollisesta taustastaan tai oikeudellisesta 
asemastaan. Seurakunta on myös järjestänyt 
julkisia keskustelutilaisuuksia pakolaisuudesta 
ja sitä kautta antanut panoksensa avoimen, 
osapuolia kunnioittavan keskustelukulttuurin 
rakentumiseen.

Kuva: vas. Paula Ilén, Kaisa Huhtala, Tiina Kulha, 

Annakatriina Jylhä ja Ellinoora Söderman.

Satakunnan piirin vuosikokous

Aika: La 22.4.2017 klo 9.30 alkaen
Paikka: Karvia-talo, Tyyni Tuulionkatu 12, 
33390 Karvia
Ilmoittautumiset: Ti 18.4. mennessä puh. 
020 701 2820, satakunta@punainenristi.fi
Alustava ohjelma:
9.30   Aamukahvit
10.00  Rinnakkaiset ohjelmat:
a) Yleiskokouserikoinen – osallistu ja vaikuta  
yleiskokouksessa 10.-11.6 
b) Suomen Punainen Risti 140 v. – auttaja-
kurssit ja SPR 140 näyttely  – tule opettele-
maan käytännössä, miten voitte osastonne 
alueella järjestää auttajakursseja
11:30  Valtakirjojen vastaanotto (viralliset 
edustajat)
12:00 Lounas (maksuton)
13:00 Vuosikokousjuhla
- Tervetuloa / piirin pj Marju Pihlajamaa

- Kunnan tervehdys / Kunnanjohtaja Tarja Ho-
siasluoma
- Osaston puh.johtajan tervehdys / Kaija-Riitta 
Törmä
- Karvialaisooppera - Karvian historiaa 
1500-luvulta lähtien / Karvian Nuorisoseuran 
näyttelijät
- Huomionosoitusten jako
- Satakunnan laulu (yhteislaulu)
14.00 Kahvit
14.30 VUOSIKOKOUS

Piirin hallitus toivottaa osastojen viralliset 
edustajat ja henkilöjäsenet tervetulleeksi piirin 
vuosikokoukseen!

Luottamusjohdon Superseminaari

Satakunnan piirin osastojen luottamushenki-
löt, valiokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä 
piirihallitus
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja virkistäytymään hyvässä seurassa! 
Seminaarin tarkoituksena on tukea osastojen 
luottamusjohtoa osastojen johtamisessa ja 
kehittämisessä sekä käydä läpi järjestön ajan-
kohtaisia asioita uuden yleiskokouskauden 
hengessä. Mukana pääsihteeri Kristiina Kum-
pula ja piirin työntekijät.
Lauantaipäivä on kokouspäivä ja osallistujil-
la on mahdollisuus jäädä virkistäytymään ja 
nauttia kokouksen jälkeen kylpylästä ja vaik-
kapa tanssimusiikista. 

Aika: lauantai 19.8.2017, klo 9.30 alk.
Paikka: Ikaalisten kylpylä, Hämyläntie 2, 
Ohjelma: klo 9.30-17.00  kokous ja ruokatar-
joilut
klo 17.00 päivällinen
klo 18.00-21.00  mahdollisuus nauttia kylpy-
lästä, yhteistä iltaohjelmaa ja mahdollisuus 
yöpyä kahden hengen huoneessa                      

Sisältö:  
- Vapaaehtoisten ja osastojen johtaminen
- Hyvä hallintotapa osastossa
- Ajankohtaiset asiat

Ilmoittautuminen: 30.6.2017 mennessä piiri-
toimistoon satakunta@punainenristi.fi tai puh. 
020 701 2820. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kerro yövytkö kylpylässä.

Seminaari on maksuton ja sisältää ruokailut ja 
mahdollisuuden yöpyä kahden hengen huo-
neessa. Osastoille kahden hengen kiintiö + 
valiokunnat + piirihallitus + työntekijät. Toimi-
kaa nopeasti!

Lisätietoja: Paula Ilén, puh. 040 5630118 tai
paula.ilen@punainenristi.fi



13

- SATAKUNNAN PIIRI -

EU ruoka-apu Satakunnan piirissä

Vuonna 2016 SPR:n toimesta Satakunnassa 
jaettiin ruokakasseja yhteensä 17 000 kiloa. 
Hieno juttu, kiitos jakeluun osallistuneille 
osastoille mahtavasta työstä.

EU-ruokakassien jaetaan jälleen 2017 Sata
kunnassa. Maaseutuviraston (Mavi) mahdol
listama ruokakassien jakelu jatkuu Suomen 
Punaisen Ristin Satakunnan piirin seuraavissa 
osastoissa: Rauma, Ulvila, Kokemäki, Ikaali-
nen, Säkylä/Köyliö ja Eurajoki.
Vuonna 2018 kumppaniorganisaatioiden haku 
elintarvikkeisiin aukeaa huhtikuussa. Haku ei 
ole vielä auki, joten teemme kyselyn osastoille 
mukaan tulosta viimeistään toukokuussa.
EU ruoka-apu asioissa voitte kääntyä Anne-
Marin puoleen (puh. 040-7607141).

SuomiAreena rantautuu jälleen heinä-
kuussa Poriin

SPR mukana kansalaistorilla 10.-14.7.2017
Kansalaistori tarjoaa tietoa ja tekemistä kau-
pungin sykkeessä. Suomen Punaisella Ristillä 
on kookas telttapaikka varattuna SuomiAree-
nan kansalaistorilla, joten pääsemme esitte-
lemään toimintaamme isolle kävijämäärälle. 
Tämän vuoden toiminalliseksi osuudeksi on 
valittu lapsiperheille mainiosti soveltuva NAL-
LE SAIRAALA- konsepti.

Kansalaistorin aukioloajat:
ma 9-17, ti-to 10-17, pe 10-15

Lisäksi olemme keskiviikkona 12.7.2017 Pelas-
tusharjoitusalueella järjestettävässä tapahtu-
massa myös Nalle Sairaala-konseptilla. Tässä 
tapahtumassa mukana ovat myös Porin Kontti. 
Yleisöä tulee viihdyttämään DUUDSONIT! 
Ilmoittaudu siis mukaan kesän mahtavimpiin 
tapahtumiin ja tule tekemään Nalle-sairaalas-
sa ”työvuoro”. Vuoron pituus voi olla vaikka 
2h. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa 
satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedot Nallesairaalan tehtäväkuvauksesta 
saat Anne-Marilta.

Auttaja kurssit – meidän lahja 100-vuo-
tiaalle Suomelle

Puhutaan yhdessä ensiavun merkityksestä 
suomalaisille koko 140 v juhlavuotemme ajan. 
Tämän tueksi on suunniteltu nk. Auttajakurssi. 
Kurssi on suunniteltu tunnin mittaiseksi, kai-
kille avoimeksi ja maksuttomaksi ensiavun pe-
rusteita esitteleväksikurssiksi. Koulutuksessa 
hankitaan elintärkeitä ensiaputaitoja käytän-
nön harjoitusten avulla. 
Kaikki kurssin käyneet saavat todistuksen. 
Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden 
2017 aikana. Erityisen hyvä ajankohta on esi-
merkiksi Punaisen Ristin viikko.

Miltä tuntuisi järjestää kotikutsut aiheena 
Auttajakurssi? Loistava ajatus, joten eiköhän 
tartuta tuumasta toimeen. Kutsukaa ystävät, 
sukulaiset, tuttavat ja naapurit kutsuille, jois-
sa opitaan henkeä pelastavia ensiaputaitoja. 
Emäntä-/isäntälahjana saatte turvavasaran.
Ilmoittakaa toteutuvat tilaisuudet piiriin osoit-
teeseen satakunta@punainenristi.fi

Lisätietoja voitte kysellä Anne-Marilta, puh 
040-7607141.

Osastojen ehdotukset valiokuntiin ja 
toimikuntiin

SPR Satakunnan piirin hallitus pyytää osastoil-
ta ehdokkaita piirihallituksen alaisiin toimi- ja 
valiokuntiin vuosiksi 2017-2019. Toimintakausi 
on yleiskokouskausi. Piirin osastoilla on mah-
dollisuus tehdä esityksiä valiokunnan jäsenis-
tä. 
 

Valio- ja toimikunnat ovat seuraavat:
Talous- ja hallintovaliokunta (PJ + sihteeri + 
neljä jäsentä)
•Valiokunnan ensisijainen tehtävä on piirin ta-
lousasioiden käsittely. Valiokunta seuraa sään-
nöllisesti toiminnan ja talouden kehittymistä. 
Lisäksi tehtävänä on isompien investointien, 
sijoitusten ja hankintojen valmistelu hallituk-
sen käsittelyyn. 
• Valiokunta päättää (muiden kuin toiminnan-
johtajan) vakinaisessa työsuhteessa olevien 
työntekijöiden yli kuusi (6) kuukautta kestä-
vistä työlomista, sijaisuuksista ja sijaisten pal-
koista. Valiokunta ottaa ja erottaa määräaikai-
sessa yli kuusi (6) kuukautta kestävässä työ-
suhteessa olevat työntekijät ja päättää heidän 
palkoistaan, työlomistaan ja sijaisuuksistaan. 
Valiokunta päättää myös toiminnanjohtajan 
alle kolme (3) kuukautta kestävän sijaisuuden 
palkkauksesta. 

JÄRJESTÖTOIMINTAAJANKOHTAISTA JA UUTISIA



14

- SATAKUNNAN PIIRI -

Hyvinvointivaliokunta (PJ + sihteeri + neljä 
jäsentä + asiantuntijajäsen)
• Hyvinvointivaliokunnan yleistehtävänä on 
osastojen toiminnan tukeminen ja kehittämi-
nen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan 
puitteissa. 
• Valiokunta tukee myös työntekijöitä tehtä-
vissään. Tavoitteena on tukea vapaaehtoisten 
rekrytointia sekä seurata järjestökenttää. 
Lisäksi seurataan ystävätoimintaa laajasti ja 
mietitään ideoita hankkeille. 

Ensiapu- ja valmiusvaliotoimikunta (PJ + sih-
teeri + neljä jäsentä + 2 asiantuntijajäsentä)
• Valiokunnan ydintehtävänä on tukea ja ke-
hittää osastoissa toteutettavaa valmius- ja en-
siapuryhmätoimintaa. Valiokunnan tulee olla 
työskentelyssään innovatiivinen, kehittää ja 
ylläpitää jo hyvin toimivia yhteistyökuvioita vi-
ranomaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. 
Lähiajan tavoitteeksi asetettiin ensiapuryh-
mien uusien jäsenten rekrytoinnin tukeminen 
sekä valmiussuunnitelman käynnistymisen 
aloittaminen osastoissa.

Kiinteistötoimikunta (PJ + sihteeri + neljä 
jäsentä + asiantuntijajäsen)
• Kiinteistöhoitokunnan tehtävänä on Koi-
vuniemen leirikeskuksen ylläpitäminen ja 
kehittäminen sekä piirin muista kiinteistöistä 
ja osakehuoneistoista huolehtiminen. Kiinteis-
töhoitokunta vie piirin hallitukselle esityksiä 
sekä suorittaa sille annettuja tehtäviä.

Nuorisotoimikunta, joka on valittu vuodeksi 
kerrallaan. 

Ehdotukset pyydetään lähettämään toimin-
nanjohtajalle 29.5.2017 mennessä osoittee-
seen paula.ilen@punainenristi.fi.

Yleiskokoukseen koko konkkaronkka

Tervehdys puheenjohtajat ja sihteerit,

Punaisen Ristin merkittävin kokous on kesällä 
10.-11.6. Helsingissä, jossa osastot voivat vai-
kuttaa niin luottamusjohtoon kuin päätöksen-
tekoon sekä nauttia kesäisestä Helsingistä ja 
mielenkiintoisesta oheisohjelmasta. 

Satakunnan piiri tukee osastojen osallistumis-
ta yleiskokoukseen siten, että piiri maksaa 
jokaisen virallisen edustajan kokouspaketin 90 
euroa. Yöpymisen maksaa osasto.            
Yleiskokouspäiville voi osallistua myös muut 
kuin viralliset edustajat. Kannustammekin pii-
rin jäseniä osallistumaan suurella joukolla ja 
hakemaan innostusta osaston arkeen. 

Piiri järjestää myös kuljetuksen sitä haluavil-
le. Lisätietoa kuljetuksesta toukokuun alku-
puolella. 

Satakunnan piirin ehdokkaat:

Piirit ja osastot voivat ehdottaa Punaisen 
Ristin hallitukseen ja valtuuston ehdokkaita. 
Satakunnan piirin hallitus valitsi 29.3. piirihal-
lituksen kokouksessa piirin ehdokkaiksi seu-
raavat henkilöt:

Marju Pihlajamaa, järjestön hallituksen vara-
puheenjohtajaksi

Marjulla on Punkalaitumen 
osaston jäsen ja hänellä on 
pitkä kokemus (yli 40 v.) SPR:n 
eri toimintamuodoista useassa 
eri osastossa ja eri piireissä. 
Tämä on luonut näkökulmaa 
erilaisten toimintaympäristöjen 
huomioimiseen ja erilaisten 
haasteiden kohtaamiseen niin Punaisen Ristin 
vapaaehtoistoiminnassa kuin luottamushenki-
lönä toimimisessa. Marju on myös sosiaalinen 
ja hänellä on kyky tehdä pätöksiä. Näin ollen 
Marju ei edusta yhtä osastoa, aluetta tai piiriä 
vaan tarkastelee toimintaa koko järjestön nä-
kökulmasta.

Emmi Lehikoinen, järjestön valtuuston jäse-
neksi

Emmi on Porin osaston jäsen 
ja hän on ollut Punaisen Ristin 
toiminnassa kymmenen vuot-
ta. Hänellä on kokemusta sekä 
vapaaehtoistoiminnasta että 
luottamushenkilötoiminnasta. 
Hän on toiminut leiriohjaajana 
ja ollut aktiivinen narikkatoi-
minnassa. Hän on kiinnostunut kansainväli-
syydestä ja hän onkin ollut mukana kansain-
välisellä Punaisen Ristin leirillä Saksassa sekä 
piirin opintomatkalla Belgiassa. Punaisen ristin 
arvojen ja periaatteiden kunnioittaminen on 
hänelle tärkeää. 

Emmi Tuohimaa, järjestön 
valtuuston varajäseneksi

Emmi on Ulvilan osaston 
jäsen ja aktiivinen Punaisen 
Ristin nuori niin vapaaehtois-
toimijana luin luottamushen-
kilönä. Hän on ollut vuosia 
muun muassa leiriohjaajana 
ja Satakunnan piirin nuoriso-
toimikunnan aktiivisena jäsenenä. 

JÄRJESTÖTOIMINTA
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Lähetän ehdokaslomakkeet teille sähköisesti 
ja toivomme, että voisitte ehdottaa samoja 
ehdokkaita järjestön luottamuselimiin,

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Ystävällisin terveisin Paula Ilén

Kansainvälisen pakolaistyön ketju ulot-
tuu myös Suomeen

Maailmassa on yli 66 miljoonaa ihmistä, jot-
ka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan 
vainoa, sotia ja väkivaltaisuuksia. Lähes 90 %  
paossa olevista elää lähellä konfliktialueita. 
Moni pysyy mahdollisimman lähellä kotiaan 
odottaen päivää, jolloin kotiin palaaminen on 
mahdollista. Konfliktien pitkittyessä ja pako-
laisten määrän kasvaessa myös Eurooppaan 
pyrkivien pakolaisten määrä on noussut viime 
vuoden aikana merkittävästi. 

Vuonna 2015 Euroopassa puhuttiin pako-
laiskriisistä. Ensimmäisiä turvapaikkahakemuk-
sia jätettiin noin 1,25 miljoonaa. Suomessa 
hakijoita oli reilut 32 000. Viime vuonna Suo-
meen saapuvien määrä oli enää noin 5 500. 
Suomen tilanne ei kuitenkaan heijastele maa-
ilman eikä Euroopan pakolaismääriä: viime 
vuonna maailman pakolaisten määrä kasvoi 
edelleen, ja myös Euroopassa jätettiin ensim-
mäisiä turvapaikkahakemuksia lähes yhtä pal-
jon kuin edellisenä vuotena. Euroopan maiden 
suljettua rajojaan pakolaiset eivät kuitenkaan 
päässeet etenemään samoissa määrin kuin 
vuonna 2015. 

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun liikkeen tehtävä on auttaa kaikkein 
hädänalaisimmassa asemassa olevia ihmisiä 
kaikkialla maailmassa. Konfliktien pitkittymi-
sestä ja pakolaiskriisin syventymisestä johtu-
en järjestömme tehtävä pakolaistyössä koros-
tuu entisestään. Apua annetaan kriisialueilla, 
pakolaisleireillä ja pakolaisten reittien varsilla. 
Avun ketju jatkuu myös Suomessa. Autamme 
vastaanottovaiheessa olevia, oleskeluluvan 
saaneita ja enenevässä määrin myös kieltei-
sen päätöksen saaneita pakolaisia. 

Vastaanottotoiminta

Suomen Punaisen Ristin järjestämään vas-
taanottotoimintaan liittyy virallisten palvelujen 
lisäksi vapaaehtoistoimintaa, jolla on erityinen 
rooli vastaanottokeskusten arjessa. Vapaaeh-
toistoiminta on kielen opettamista, liikuntaa, 

käsitöitä, taidetta ja ruuanlaittoa. Ennen kaik-
kea vapaaehtoistoiminta on henkisen tuen 
antamista epävarmassa ja stressaavassa tilan-
teessa oleville ihmisille, joiden elämä on pit-
kittyneessä välitilassa odottelua. Kaikenlainen 
toiminta, joka hetkeksi lievittää odotuksesta 
johtuvaa stressiä, voi olla merkittävä tekijä 
henkisen tasapainon ylläpitämisessä ja psyyk-
kisen pahoinvoinnin ehkäisyssä. 

Kotoutumisen tuki

Punaisen Ristin pakolaistyö jatkuu avun anta-
misena niille ihmisille, jotka saavat suojelua ja 
muuttavat kuntiin asumaan. Suomessa viime 
vuonna ratkaistuista hakemuksista 27 pro-
senttia oli myönteisiä. Vastaanottokeskuksista 
Satakunnan kuntiin muutti vuoden aikana noin 
150 uutta asukasta kuntapaikoille. Suomen 
Punaisen Ristin paikallisosastot järjestävät 
uusille kuntalaisille kotoutumista tukevaa toi-
mintaa, joka alkaa muutto- ja asumisavusta ja 
jatkuu erilaisina sosiaalisia siteitä vahvistavina 
toimintamuotoina sekä kielen opetuksena. 
Kotoutumista tukeva toiminta kaipaa lisää va-
paaehtoisia ja järjestämme keväällä Satakun-
nan piirissä täsmäkoulutusta kotoutumisen 
alkuvaiheen tukitoimiin.

Paperittomat

Kielteisten suojelupäätösten osuus on aiem-
piin vuosiin nähden noussut. Maahanmuut-
toviraston maalinjausten johdosta toissijaista 
suojeluasemaa myönnetään entistä harvem-
mille, ja virallista turvapaikkaa eli pakolaisase-
maa vielä harvemmille. Myös lakiin on tehty 
muutoksia. Niitä ihmisiä, jotka eivät saa suo-
jeluasemaa, mutta jotka eivät vapaaehtoisesti 
palaa, ei useimmiten voida pakolla palauttaa. 
Tällaisessa tilanteessa oleville ihmisille myön-
nettiin aiemmin tilapäinen vuoden mittainen 
oleskelulupa, mutta kesällä 2015 tulleen la-
kimuutoksen myötä sitä myönnetään enää 
äärimmäisen harvoin. Niille, jotka eivät koe 
voivansa osallistua vapaaehtoisen paluun oh-
jelmaan, lakimuutos tietää oikeudettomaan 
välitilaan jäämistä. Edessä on elämä pape-
rittomana Suomessa tai matkan jatkaminen 
paperittomana muualle Eurooppaan. Toinen 
lakimuutos, joka saattaa lähitulevaisuudes-
sa vaikuttaa paperittomien määrän kasvuun, 
on perheenyhdistämisen ehtojen tiukennus: 
entistä harvempi oleskeluluvan saanut saa 
perheenjäsenensä Suomeen perheenyhdistä-
misen kautta. 

Perustuslain mukaisen välttämättömän suojan 
ja toimeentulon turvaaminen kaikille – myös 
paperittomille – on kuntien tehtävä. Tällä 
hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tämä 

JÄRJESTÖTOIMINTA
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tarkoittaa käytännössä hätämajoitusta ja sii-
hen sisältyvää aamu- ja iltapalaa sekä välttä-
mättömiä lääkkeitä. Tilanteen ollessa monissa 
kunnissa täysin uusi, käytäntöjen aikaansaa-
minen on hidasta. Hätäavun tarpeessa olevia 
paperittomia on kuitenkin jo nyt, eikä heidän 
kohdallaan ole aikaa odottaa. Monissa kunnis-
sa viranomaiset kääntyvät järjestöjen ja seura-
kuntien puoleen, jotta hätämajoitus saadaan 
järjestettyä. 

Punaisen Ristin vastaanottokeskuksista ke-
tään ei saa poistaa ennen kuin on tiedossa, 
että poistettavalla on paikka, johon mennä 
seuraavaksi. Tehtävämme on auttaa ihmisiä 
viimeistään silloin, kun muuta apua ei ole tar-
jolla. Kansainvälisen Punaisen Ristin linjausten 
mukaisesti autettavien oikeudellinen asema ei 
koskaan saa olla este avun saamiselle: emme 
valitse avun saajia muun kuin avun tarpeen 
mukaan, ja tätä periaatetta on noudatettava 
myös silloin, kun avun tarvitsijalta puuttuu 
oleskelulupa.
 

Eri maiden kansalliset yhdistykset ovat toimi-
neet vuosia paperittomien pakolaisten autta-
miseksi. Kuluvana vuonna myös Suomen Pu-
naisen Ristin pakolaistyö on laajentunut 
vastaanotto- ja kotoutumista tukevan toimin-
nan lisäksi paperittomien auttamiseen.

Paperittomilta puuttuvat keskeiset julkiset 
palvelut, joiden tehtävä olisi taata ihmisarvoi-
sen elämän toteutuminen. Paperittomien elä-
mää leimaa pelko pakkopalautuksista, minkä 
vuoksi heillä ei ole luottamusta viranomaisiin. 
Heidän kohdallaan riski joutua ihmiskaupan 
tai muun hyväksikäytön uhriksi on suuri, kos-
ka he eivät voi saada tai uskalla hakea apua 
viranomaisilta. Suomen Punainen Risti ei voi 
ratkaista paperittomuutta, mutta me voimme 
antaa näille ihmisille välttämättömän suojan 
ja tuen, kun sen tarve on akuutti. Me voimme 
myös puhua heidän puolestaan ja siten lisätä 
auttamishalua yhteiskunnassamme. 

Punaisen Ristin tehtäviin ei kuulu viranomais-
työhön puuttuminen. Emme ilmoita avunsaaji-
en henkilöllisyyttä viranomaisille, mutta emme 
myöskään piilottele ketään, vaan toimintam-
me perustuu luottamukseen ja riippumatto-
muuteen. Valtiot ovat antaneet kansallisille 
yhdistyksille mandaatin toimia omien peri-
aatteidensa mukaisesti, ja Suomen Punaisen 
Ristin osalta oikeus toimia riippumattomana 
humanitaarisen avun tarjoajana taataan Suo-
men lainsäädännöllä 1[1]. 
Satakunnan piiri järjestää Porissa hätämajoi-
tusta paperittomille yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Tehtävämme on myös koota ja jakaa 

tietoa sekä kouluttaa vapaaehtoisia aiheesta. 
Lisätietoja tai koulutusta voi tiedustella piiri-
toimistolta.

Annakatriina Jylhä, Monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä, puh. 040-1457732

[1]Tasavallan presidentin asetus Suomen Pu-
naisesta Rististä 811/2005 § 8.

Bigpepa tulee jälleen!

Satakunnan piirin järjestämä Bigpepa-leiri on 
nimensä mukaisesti suuri pelastuspalvelulei-
ri, jossa yhdistyvät ensiapu, valmiustoiminta 
sekä reipas leirielämä. Leirin ohjelma koostuu 
sekä koko leirin yhteisistä että alaleirikohtai-
sista toiminnoista. 

Tämän vuoden leiri järjestetään 13.-17.6. tut-
tuun tapaan Koivuniemen leirikeskuksessa, 
Pastuskerissa ja on järjestyksessään jo 18. 
leiri.

Leiriläiset jakautuvat alaleireihin iän mukaan 
seuraavasti:
1.leiri 7-9 v.
2.leiri 10-12 v.
3.leiri 13-15 v.
4.leiri 16-20 v. (kansainvälinen leiri)
Vanhimpien eli yli 16 -vuotiaiden leiri toimii 
myös kansainvälisenä leirinä, johon osallistuu 
leiriläisiä Punaisen Ristin muista kansallisista 
yhdistyksistä.

Leirin hinta Punaisen Ristin jäsenille 90€ ja 
ei-jäsenille 105€, kun ilmoittaudut 24.5. men-
nessä. Tämän jälkeen hinnat ovat 105€/125€. 
Ilmoittautuminen leirille päättyy 6.6.2017.
Ilmoittautuminen leirille on alkanut, joten toi-
mi nopeasti ja varaa paikkasi kesän hauskim-
malta leiriltä! 

Ilmoittautumisohjeet piirin Rednet sivuilta: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/42999

Ilmoittaudu mukaan: 
https://www.lyyti.in/Bigpepa2017

Lisätietoja leiristä voit kysellä: piirin nuoriso-
toiminnan suunnittelijalta Nina Fiskiltä; 040-
142 9298, nina.fisk@punainenristi.fi

Leirin henkilökunnassa on myös vielä muu-
tamia vapaita paikkoja ja erityisesti keittiö ja 
huolto etsivät käsipareja. Jos kaipaat tekemis-
tä 11.-18.6. ja sinulla pysyy kauha tai kirves 
kädessä, otathan yhteyttä Ninaan!

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

NUORISOTOIMINTA
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Bigpepa on osastoja varten, mutta miten 
meidän osasto voisi sitä hyödyntää?

Bigpepa on Satakunnan piirin järjestämä leiri, 
jota kaikki osastomme voivat markkinoida
omalla alueellaan. Leirin tarkoituksena on tar-
jota satakuntalaisille lapsille ja nuorille Punai-
sen Ristin toimintaa, johon osallistua. 

Hyvänä esimerkkinä leirin hyödyntämisenä 
toiminnan paikkana lapsille ja nuorille on 
Nakkilan osaston tapa tarjota leiripaikkoja 
kouluille niin sanottuina stipendeinä. Osasto 
kustantaa oppilaille leirin ja ovat lahjoittaneet 
näitä leiripaikkoja paikkakunnan jokaiseen 
kouluun kaksi kappaletta. Osasto ja koulu ovat 
yhdessä sopineet kriteerit, joiden mukaan 
koulu myöntää leiripaikat oppilaille. Nämä ”sti-
pendit” ovat kekseliäs tapa saattaa lapsia ja 
nuoria järjestömme toimintaan, jotka mahdol-
lisesti saavat intoa lähteä mukaan myös muu-
hun toimintaan oman paikkakunnan osastoon. 
Jokainen osasto voi pohtia, miten haluavat 
Bigpepaa hyödyntää. 

Leirin hyödyntäminen osaston toiminnassa voi 
olla lasten ja nuorten tukemista leirimaksussa, 
mutta jo leirin markkinointi ja tietoon saatta-
minen alueen lapsille ja nuorille on merkittä-
vää. Tiedon jakaminen osaston alueella kertoo 
siitä, että Punaisella Ristillä on tarjota toimin-
taa lapsille ja nuorille koko Satakunnassa.

Nuori nuorelle – ystävätoiminta

Satakunnassa on lähdetty kokeilemaan nuor-
ten ystävätoiminnan käynnistämistä yhteis-
työssä Satakunnan ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat suun-
nitelleet toiminnalle ilmeen ja rekrytoivat 
nuoria vapaaehtoisia ystäviksi. Toiminta kul-
kee nimellä Tehrääks yhres? ja ensimmäinen 
nuorten ystävätoiminnan koulutus järjestetään 
Porissa keskiviikkona 19.4. klo 17-20.30 
Porin osaston tiloissa, osoitteessa Kuninkaan-
lahdenkatu 10, 28100 Pori. 

Nuorten ystävätoiminnassa ystäväksi voivat 
lähteä 18-25 vuotiaat toiminnasta kiinnostu-
neet. Koulutetut vapaaehtoiset toimivat ystä-
vänä 15-25 -vuotiaalle nuorelle. 
Koulutukseen osallistuneiden kanssa lähde-
tään käynnistämään konkreettista ystävätoi-
mintaa. 

Tervetuloa mukaan!

Virkistysleiri omaishoitajille

SPR Satakunnan piiri ja osastojen vapaaehtoi-
set järjestävät omaishoitajille suunnatun vir-
kistysleirin 3.-7.7.2017  Koivuniemen leirikes-
kuksessa Pastuskerissa (Anttoonrantie 590, 
28900 Pori). 

Leiripaikka on 
meren rannalla 
maalaismiljöössä 
noin 34 km Porin 
keskustasta. 

Leiri alkaa maa-
nantaina majoit-
tumisella klo 11 ja päättyy ruokailuun perjan-
taina noin klo 13. 
Viikon aikana on aikaa vaihtaa kokemuksia 
toisten omaishoitajien kanssa, nauttia sauno-
misesta ja rennosta yhdessäolosta sekä saada 
voimavaroja omaishoitajatyöhön. Leirillä on 
monipuolista ohjelmaa, johon voi osallistua 
oman kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on, 
että leiri virkistäisi ja antaisi uusia ajatuksia.

Leirikeskuksessa on retkeilytasoinen majoitus 
ja huoneisiin majoittuu useampi leiriläinen. 
Koivuniemeen on autotie perille asti. Tarvitta-
essa järjestämme ilmaisen kuljetuksen Porin 
linja-autoasemalta leirikeskukseen ja leirin 
päätyttyä takaisin.  

Leirille haetaan hakulomakkeella, jonka 
saa piiritoimistosta Eeva-Liisalta, puh. 040-
8610748. Muista ilmoittaa kuljetustarpeesta 
hakulomakkeessa. Hakuaika päättyy 6.6.2017. 
Leirille valituille postitetaan kirje 12.6., jossa 
kerrotaan tarkemmin viikon ohjelmasta ja mu-
kaan tarvittavista henkilökohtaisista varusteis-
ta.

Leirille otetaan noin 20 omaishoitajaa ja leiri 
on omaishoitajalle maksuton. Punaisen Ristin 
paikallisosasto kustantaa leirin hinnan, johon 
sisältyy kaikki ohjelma, majoitus sekä ruokai-
lut leirin aikana.

Omaishoitaja, olet lämpimästi tervetullut 
leirille!

Lisätiedot ja tiedustelut: Omaishoitoperheiden 
tukitoiminnan aluetyöntekijä  Eeva-Liisa Koski-
nen, eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi 
tai puh. 040 8610 748.

NUORISOTOIMINTA SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Ystäväksi omaishoitoperheelle - kou-
lutus vapaaehtoisille yhteistyössä SPR 
Hämeen piirin kanssa

Omaishoitajat jäävät usein vertaisryhmätoi-
minnan ulkopuolelle siksi, etteivät pääse ir-
rottautumaan kotoaan. SPR:n vapaaehtoiset 
tuovat tukea ja virkistystä omaishoitoperheel-
le. Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella 
-koulutus (6h) antaa valmiuksia omaishoito-
perheen kohtaamiseen ja jaksamisen tukemi-
seen. 

Arvostava kohtaaminen koulutukset Hämeen 
ja Satakunnan piirin alueilla 2017
20.5.2017 Tampere, Hämeen piirin koulutusti-
la, Rongankatu 11, Tampere
23.9.2017 Hämeenlinna, SPR Hämeenlinnan 
osasto, Palokunnankatu 20 A, Hämeenlinna
7.10.2017 Pori, SPR Satakunnan piirin koulu-
tustila, Pohjoispuisto 2, Pori
9.11.2017  Paikkakunta vielä avoinna (Sata-
kunta)
11.11.2017 Lahti, SPR Lahden alueen osasto, 
Vapaudenkatu 8 A, Lahti

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään viikkoa ennen kyseistä koulutusta:
Satakunnan piiri: Eeva-Liisa Koskinen, 040 861 
0748, eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi
Hämeen piiri: Marjo Lehtinen, 040 135 8870, 
marjo.lehtinen@punainenristi.fi

Koulutus on osallistujille maksuton. 
Tervetuloa mukaan!

Henkinen tuki / myötätuntouupuminen 
- koulutuksia ystävätoimijoille

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaeh-
toisille järjestetään eri puolilla piiriä koulutuk-
sia aiheesta henkinen tuki / myötätuntouupu-
mus.
Koulutuksiin ovat tervetulleita myös muiden 
toimintaryhmien vapaaehtoiset. Lisätiedot 
Anne-Marilta.
Paikkakunnat/ajat:
Merikarvia 18.5.2017 klo 12.00-14.30, Meri-
karvian seurakuntatalo

Eurajoki 23.5.2017 klo 17.00-19.30, Jokisim-
pukka

Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusti-
laisuutta puh. 020 701 2820 tai sähköpostilla 
satakunta@punainenristi.fi

TERVETULOA!

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää yh-
teistyössä Satakunnan piirin kanssa 
ENSIAPUKILPAILUT

Ensiapukilpailut järjestetään Turussa Ruissalon 
syksyisissä maisemissa lauantaina 9.9.2017. 
Myös muut piirit ympäri Suomen järjestävät 
kilpailunsa samana päivänä.

Ensiapukilpailuissa on neljä sarjaa: varhais-
nuoret (alle 13-vuotiaat), nuoret (alle 18-vuo-
tiaat), aikuiset ja ensivasteparit.
Nuorten ja aikuisten joukkueiden koko on ryh-
mänjohtaja ja neljä jäsentä, varhaisnuorten 
ryhmä koostuu ryhmänjohtajasta ja kahdesta 
jäsenestä. 

Kilpailut alkavat 9.9.2017 n. klo 9.00 Ruissa-
lon kylpylän tuntumassa.
Rastit ovat pääasiassa ulkona. Palkinnot jae-
taan heti kilpailujen jälkeen. 
Tarkempi ohjelma, aikataulu ja varusteet ilmoi-
tetaan joukkueille myöhemmin.

Ryhmäkohtaiset osallistumismaksut, joihin 
sisältyy kahvi ja ruokailu:
Aikuiset  100 €/ryhmä
Nuoret  100 €/ryhmä
Varhaisnuoret 50 €/ryhmä
Ensivasteparit 45 €/pari

Lähtekäähän mukaan harjoittelemaan ja huo-
mioittehan, että kaikkien päivystävien ryhmien 
tulisi osallistua kilpailuun.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua ma 22.5.2017 
mennessä.
Lisätiedot:  Anne-Mari Hakuni, p. 040 760 
7141 tai anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 

Minna Rautanen, p. 020 701 2404 tai
minna.rautanen@punainenristi.fi

Tervetuloa Turkuun!

Ensiapuryhmätoiminta Porin vastaanot-
tokeskuksessa

Nuorten ensiaputoiminta vastaanottokeskuk-
sissa on tarkoitettu 15–24 –vuotiaille nuorille, 
joista vähintään puolet on turvapaikanhaki-
joita ja loput paikallisia nuoria. Toiminta on 
suunnattu erityisesti nuorille miehille, mutta 
toimintaan otetaan mukaan kumpaakin suku-
puolta. Turvapaikanhakijanuorille ja paikallisille 
nuorille koulutetaan hankkeen aikana Suomen 
Punaisen Ristin EA1-kurssin sisältö.
Hankkeella pyritään tarjoamaan mielekästä 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTASOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA
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tekemistä nuorille sekä mahdollisuus oppia 
ensiaputaitoja. Tavoitteena on, että hankkeen 
aikana nuoret – turvapaikanhakijat ja paikalli-
set nuoret yhdessä - tulevat osaksi Punaisen 
Ristin auttamisvalmiutta.

Porin vastaanottokeskuksessa on järjestetty 
jo viime syksynä ryhmätoimintamuotoisena EA 
1-kurssi ja tämän kevään aikana toinen kurssi. 
Kuvassa on kurssin suorittaneita turvapaikan-
hakijoita sekä toiminnan järjestelyihin osallis-
tuneita mm. Samkin opiskelijoita.

Terveydenhuollon merkitys Porin vas-
taanottokeskuksen asukkaiden arjessa

Porin Liinaharjaan avattiin vastaanottokes-
kus joulukuussa 2015. Kyseessä on Suomen 
Punaisen Ristin ylläpitämä 250:n hengen vas-
taanottokeskus. Tällä hetkellä vastaanottokes-
kuksessa on majoittuneena noin 320 turvapai-
kanhakijaa. 
Vastaanottokeskuksessa on kaksi terveyden-
hoitajaa, jotka ovat paikalla arkipäivisin kello 
8-16. Kaikki terveydenhuoltoon liittyvät asiat 
kulkevat hoitajien kautta ja hoitaja on tässä 
tilanteessa turvapaikanhakijan ”edunvalvoja”. 
Terveydenhoitaja on isossa roolissa ja luotettu 
henkilö asukkaiden keskuudessa.

Terveydenhoitajan rooli

Terveydenhoitajan työnkuvaan vastaanotto-
keskuksessa kuuluu muun muassa terveys-
tarkastukset. Niihin kuuluvat esimerkiksi 
keuhkokuvien, laboratoriotutkimusten sekä 
rokotusten organisointi. Jokaisella turva-
paikanhakijalla on oikeus välttämättömään ja 
akuuttiin terveydenhuoltoon. Lisäksi arjessa 
näkyvät paljon asukkaiden mielenterveyden 
tukeminen, yleisinfektioiden hoito sekä ylei-
nen ohjaus ja neuvonta. Jokainen työpäivä on 
erilainen. Työpäiviin on varattu kaksi tuntia 
sairasvastaanottoa ajanvarauksella. Asukkaat 
voivat varata ajan vastaanottokeskuksen toi-

mistosta.  Terveydenhoitaja tekeekin paljon 
yhteistyötä vastaanottokeskuksen sosiaali-
työntekijöiden sekä muiden työntekijöiden 
kuten ohjaajien kanssa. 
Sairasvastaanotolle ei automaattisesti ole 
tulkkia saatavilla, mutta tarvittaessa voidaan 
siihen tulkki asukkaan toiveesta varata. Sil-
loin kun tulkkia ei ole, kielimuuri vie tavallista 
enemmän aikaa terveydenhuollos-sa. Vas-
taanottolain mukaan vastaanottokeskuksen 
on huolehdittava tulkitsemisesta ja kääntämi-
sestä. 

Työnkuvan monipuolisuus

Terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu myös 
paljon paperitöitä. Aikojen varaaminen, niin 
terveydenhoitajalle, lääkäriin, neuvolaan kuin 
hammaslääkäriinkin vie aikaa ja lisäksi aikoihin 
tulee varata tulkit. Ohjaajat auttavat tulkkien 
varaamisessa sekä aikojen toimittamisessa 
asukkaille. Vastaanottokeskuksessa on käy-
tössä potilastietojärjestelmä Mediatri, johon 
joka vastaanottokäynti kirjataan. Mediatriin 
skannataan myös muualta tulleet potilasker-
tomukset. Jokaisesta lääkärikäynnistä tulee 
terveydenhoitajalle kertomusteksti, jonka poh-
jalta vastaanottokeskuksen terveydenhoitaja 
tekee jatkosuunnitelmat, kuten esimerkiksi 
varaa verikokeet. Yhteistyö terveydenhoitajan, 
neuvolan ja lääkärin välillä toimii Mediatri-
järjestelmän, sähköpostien sekä puheluiden 
kautta. 

Joka kuukausi tilastoidaan terveydenhuollon 
käynnit. Porin vastaanottokeskuksessa jou-
lukuun 2016 tilastoinnin mukaan, käyntejä 
terveydenhoitajalla oli 0,9 käyntiä per asukas. 
Vastaanottoon on varattu aikaa noin 15 mi-
nuuttia asukasta kohden. Tarvittaessa vara-
taan pidempi aika ja useimmiten käynneiltä 
lähete-tään asukas lääkärin vastaanotolle. Po-
rin vastaanottokeskuksessa käy tällä hetkellä 
Terveystalon lääkäri 2-4 kertaa kuukaudessa, 
tarpeen mukaan. Vapaaehtoisia lääkäreitä käy 
noin joka toinen viikko. 
Terveydenhoitajalla on ajanvarauksia perus-
sairauksien kuten diabeteksen tai verenpai-
neen kontrolliin sekä keskusteluaikoja. ”Sai-
rasvastaanotolle varatut ajat voivat liittyä lä-
hes mihin vain, yksi voi tulla fluns-san vuoksi, 
toisella kipuja tai asukas voi haluta keskustella 
asioistaan”, terveydenhoitaja Rosa Niinikan-
gas kertoo. Keskusteluissa usein nousee esiin 
unettomuutta, ahdistuneisuutta ja pelkoja. 
Siksi onkin hyvä, että asukkaan on mahdol-
lista päästä myös psykologille. Psykologi käy 
kaksi kertaa viikossa vastaanottokeskuksessa 
pitämässä vastaanottoa. Psykologin vastaan-

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA
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otolle pääsee terveydenhoitajan tai sosiaali-
työntekijän lähetteellä. Psykologin kuten myös 
lääkärin vastaanotolla on aina käytössä am-
mattitulkkaus. 

Epätietoisuus tulevaisuudesta

Mielenterveyden ongelmat vastaanottokes-
kuksessa ovat yleisiä joko kotimaassa tai mat-
kalla saatujen traumojen vuoksi. Monella tur-
vapaikanhakijalla on perheenjäseniä kotimaas-
sa, mikä aiheuttaa huolta asukkaille. Epätie-
toisuus oleskeluluvasta ja tulevaisuudesta 
pahentavat näitä seikkoja. Terveydenhoitaja 
Niinikangas kertoo, että turvapaikkaprosessin 
nopeutuminen helpottaisi vastaanottokeskuk-
sen arkea. Päätöksen odottaminen aiheuttaa 
turvapaikanhakijoissa turhautumista. Myön-
teisen tai kielteisen turvapaikkapäätöksen 
tultua asioiden tulisi edetä nopealla tahdilla. 
Myönteisen päätöksen tullessa ihanne olisi 
saada asukkaat nopeasti itsenäistymään ja 
muuttamaan kuntaan, omaan asuntoon. Kiel-
teisen päätöksen tullessa kaikki eivät palaa 
kotimaahansa vaan valittavat päätöksestä ja 
jäävät odottamaan uutta päätöstä. Osa palaa 
kotimaahansa, jos se on mahdollista. Osa ka-
toaa, koska paluuta ei yksinkertaisesti nähdä 
vaihtoehtona. Toisille kotimaahan paluu tai 
uudelleen pakeneminen saattaa herättää niin 
negatiivisia tunteita ja pelkoja, että ratkaisun 
tekeminen omasta tulevaisuudesta tuntuu 
mahdottomalta. Tällöin henkilö saattaa jäädä 
maahan paperittomaksi. Paperittomalla ei ole 
enää oikeutta vastaanottokeskuksen palve-
luihin ja hänen on poistuttava vastaanotto-
keskuksesta. Suomen Punainen Risti ei jätä 
ketään ilman suojaa, joten inhimillisen hädän 
lievittämiseksi on organisoitu hätämajoitusta.    

Terveydenhoitajan tuki alusta loppuun

Alkutarkastuksien takia terveydenhoitaja 
saattaa olla ensimmäinen henkilö kenelle 
asukas kertoo taustoistaan ja huolistaan. 
Tämän vuoksi useimmat asukkaat luottavat 
terveydenhoitajaansa. Terveydenhoitaja onkin 
vahvasti asukkaiden arjessa mukana prosessin 
alusta loppuun.  

Kirjoittajat: 
Hoitotyön opiskelijat Anna Mäkelä & Marjaana 
Tamminen sekä Tarja Henttonen, Lehtori, THM 
Hyvinvointi ja terveys-osaamisalue, Satakun-
nan ammattikorkeakoulu

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA

Pärjätään yhdessä -hankkeen tavoitteena on 
aktivoida ihmisiä ja paikallisia yhdistyksiä vah-
vistamaan oman lähiyhteisönsä hyvinvointia ja 
turvallisuutta. Ajatuksena on auttaa lähiyhtei-
söä varautumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin 
luomalla paikallisia verkostoja, jotka koostuvat 
alueen eri yhdistysten vapaaehtoisista toimi-
joista. 

Pärjätään yhdessä -hankkeen verkostojen 
seuraavat tapaamiset/tapahtumat:

18.4. Vampula, klo 17:30 alkaen Vampulan 
Osuuspankin kokoustilassa. Aiheena:
- järjestöistä kootun taulukon täydentäminen 
valmiustoiminnan osalta 
- toiminnan suunnittelu (esite ja järjestöjen 
illat)

19.4. Kankaanpää, Sydäntuvalla klo 17:30 
alkaen. Aiheena: hankkeen esittely

27.4. Huittinen, kansanopisto Kuninkaisissa 
klo 18 alkaen. Aiheena:
- järjestöistä kootun taulukon tarkistaminen
- verkoston toiminnasta sopiminen ja mahdol-
lisen tapahtuman suunnittelu

28.4. Sastamala (Vammalan ja Kiikoisten 
osastot), JÄRJESTÖSUUNNISTUS klo 17–19.
- Tule mukaan suunnistamaan Sastamalaan, 
samalla pääset tutustumaan eri sote-järjestö-
jen toimintaan, tekemään tehtäviä ja osallistut 
arvontaan. Jokaiselle osallistujalle ämpäri!

2.5. Lavia, Pärjätään yhdessä -hankkeen 1. 
tapaaminen klo 18 alkaen. Aiheena: verkoston 
toiminnasta sopiminen

9.5. Siikainen, klo 18 alkaen Eteläpäässä. Ai-
heena: elokuun turvallisuustapahtuman suun-
nittelu

15.5. Rauma, klo 18 kriisikeskuksessa. Aihee-
na: verkoston toiminnasta päättäminen

1.6. Luvia, klo 15 piiritoimistossa. Aiheena: 
3.9. liikenneturvallisuustapahtuman tsekkaus

Kiinnostuitko? Vielä kaksi osastoa mahtuu 
mukaan! Ota yhteyttä Miaan p. 050 305 5467, 
niin sovitaan esittelystä.

PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ - HANKE
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TISKIN TAKAA

Koivuniemen leirikeskus varattavissa 
kesälle 2017

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 majoitusra-
kennusta ja vuodepaikkoja noin 40 henkilölle. 
Pihapiiristä löytyy keittiörakennus, jossa on 
iso, nykyaikainen keittiö ja ruokasali. Luen-
tosalirakennuksessa voi laittaa tanssiksi tai 
pitää koulutusta. Luentosalin wc- ja suihkutilat 
remontoitiin vuoden 2014 keväällä. Lisäksi 
merenrannalta löytyy vielä ihanista löylyistään 
tunnettu rantasauna.

Lisätiedot ja varaukset Satakunnan piiritoimis-
tosta Sadulta, satu.rustari@punainenristi.fi
tai p. 020 701 2829.  

Äitienpäivä lähestyy, tässä muutama 
lahjavinkki...

Sydämellisesti-korvakorut   16,00 €

Sydämellisesti-rannekoru  25,00 €

Sweetheart-koru 25,00 €

Avun ketju - T-paita 25,00 €

     HYVÄÄ KEVÄÄN JATKOA JA 
    KESÄN ODOTUSTA KAIKILLE!

    Toivottaa piiritoimiston väki
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TOUKOKUU
2.5. Hätäensiapukurssi 4t, Pori
4.-5.5.Omaishoidon hyvinvointipäivät , Yyteri
6.-7.5. Ammattikuljettajan ensiapu (EA1), Pori
8.-14.5. Punaisen Ristin vko, valtakunnallinen
9.5.Hätäensiapukurssi 8t, Pori
10.5. Partioetsintäkoulutus, Siikainen 
11.5. Partioetsintäkoulutus, Kokemäki
12.-13.5. Ensihuollon jatkokurssi, Pastuskeri
15.-22.5. EA1 – kurssi, Pori
19.-21.5. BP valmisteluviikonloppu, Pastuskeri
16.5. Partioetsintäkoulutus, Kankaanpää 
20.5.Arvostava kohtaaminen – koulutus  
Tre, yht.työssä Hämeen piirin kanssa
24.5. Partioetsintäkoulutus, Rauma

KESÄKUU
1.6. Hätäensiapukurssi 8t, Pori
5.6. Hätäensiapukurssi 4t. Pori
10.-11.6. Yleiskokous, Helsinki
13.-17.6. Bigpepa-leiri, Pastuskeri
20.-21.6. EA1 – kurssi, Pori

HEINÄKUU
3.-7.7. Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri
10.-14.7. Suomi-Areena

ELOKUU
3.-6.8. Ensiapuleiri Komia, Kauhava 

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 10.00-16.30 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 10.00-16.30)
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

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

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

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 040 1457732

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

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
040 142 9298

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

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

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Vastaanottotoiminnan johtaja, Juho Suoramaa
040 761 1669

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

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

PIIRIN TAPAHTUMAKALENTERI

19.8 – (20.8) Puheenjohtajien ja piirihal-
lituksen yhteinen koulutus- ja virkistysta-
pahtuma, Ikaalisten Kylpylä
30.-31.8. Omaishoidon kutsuseminaari, 
Tallinna

SYYSKUU
9.9. Ensiapukisat, Satakunnan- ja Varsinais-
Suomen piirit
14.-16.9.Nälkäpäivä, Valtakunnallinen
22.9. Terveyspiste vapaaehtoisten tapaami-
nen 

LOKAKUU
2.-9.10. Vanhusten viikko, Valtakunnallinen
7.10. Arvostava kohtaaminen – koulutus 
Pori, yht.työssä Hämeen piirin kanssa
13.10. Tapaturmapäivä, Valtakunnallinen

MARRASKUU
9.11.Arvostava kohtaaminen – koulutus 
yht.työssä Hämeen piirin kanssa
24.11.-24.12. Hyvä Joulumieli-keräys, Valta-
kunnallinen

JOULUKUU
1.12.Maailman aids-päivä, Valtakunnallinen
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Punaisen Ristin pelastuspalveluleiri 

Bigpepa 2017 
Koivuniemen leirikeskus Pori Lampaluoto 13.-17.6.2017 
Ilmoittaudun seuraavalle alaleirille: 

 7–9v.  10–12v.           13–15v.  16–20v., kansainvälinen 
   

Täytä lomake huolellisesti! 

Nimi   

Syntymäaika   

Osoite   

Postinumero ja paikkakunta   

Puhelin ________________________ Sähköposti _________________________________ 

Erikoisruokavalio   

Allergiat   

Muut mahdolliset sairaudet   

Henkilökohtaiset lääkkeet   

Kielitaito   

Lähin omainen leirin aikana, osoite ja puhelin   

  

Aikaisempi leirikokemus   

 Punaisen Ristin jäsennumeroni on __________   En ole jäsen, mutta haluaisin liittyä! 

Leiriläinen saa näkyä leirillä otetuissa kuvissa? (kuvia voidaan käyttää Punaisen Ristin julkaisuissa 

sekä mahdollisissa medioissa esim. lehdistö)     Kyllä   Ei 

 Minulle saa lähettää tietoa muusta Punaisen Ristin toiminnasta.
 
Muuta huomioitavaa (uimataito ym.)   

Allekirjoitus (alle 18 v. huoltajan)   
 
 
Palauta hakemuksesi viimeistään 6.6. mennessä postitse osoitteeseen Punainen Risti Satakun-
nan piiri, Pohjoispuisto 3, 28100 PORI, kuoreen tunnus "BIGPEPA 2017", tai sähköpostitse satakun-
ta@punainenristi.fi. Leirin hinta SPR:n jäsenille 90€ ja ei-jäsenille 105€, kun ilmoittaudut 24.5. 
mennessä. Tämän jälkeen hinnat ovat 105€/125€ 
 
Lisätiedustelut leiristä sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi tai  
puhelimitse 040 142 9298 Nina Fisk SPR Satakunnan piiri 
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OLETKO SINÄ 

TULE BIGPEPALLE JA  
LÖYDÄ OMAT 

SUPERVOIMASI ,  
AUTTAMISEN TAITOSI !

Universaali
pelastaja

BIGPEPA 2017 
13.-17.6.17 | Meri-Pori 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Bigpepa2017 

Lisätiedot satakunta@punainenristi.fi, 020 701 2820 tai 

Nina Fisk: nina.fisk@punainenristi.fi, 040 142 9298 

Leiriohjelmassa yhdistyvät ensiapu, 

valmiustoiminta sekä reipas leirielämä. 

Ohjelma toteutetaan neljässä alaleirissä seuravasti:

Järjestäjänä:

Leirin hinta 24.5. mennessä 

ilmoittautueille: 

Punaisen Ristin jäsenet 90€ 

ei-jäsenet 105€ 

24.5. jälkeen hinnat ovat 105€/125€ 
1. leiri 7-9v.                  2. leiri 10–12v. 

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

Lasten- ja nuorten pelastuspalveluleiri


