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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2016

SATAKUNNAN PIIRI

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen las-
keutuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin 
syvyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjal-
le. Yhdessä nurkassa on vielä jäljellä muutama 
sentti kuravettä, jota nainen kaapii astiaan-
sa. Tällä hänen on sammutettava janonsa, pe-
seydyttävä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä 
ikäänsä, mutta on tarpeeksi vanha muista-
maan ajan vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä 
oli leijonia ja vihreyttä. Viimeisimmästä satees-
ta on nyt yli kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy 
pärskeellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteis-
saan nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät 
ne kotimajoihin iloisen puheenpulputuksen 
saattelemana. Lehmät, lampaat ja vuohet saa-
vat osansa. Vanha rouva eilispäivältä on tääl-
lä myös ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  
Yasin Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulistees-
sa sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lu-
kee ”Hän on paikalla”. Minä tiedän, että hän 
on paikalla, olen nähnyt hänet siellä. Hän sa-

noo olevansa usein surul-
linen kaiken kärsimyksen 
ja kuoleman näkemises-
tä, mutta myös onnellinen 
voidessaan auttaa edes 
vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tuli-
palon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lä-
heisiä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda 
vaatteita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipa-
lon uhreille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sil-
loin minä ja muut vapaaehtoiset autamme. 
Lähdemme heidän kanssaan ostoksille ja os-
tamme yhdessä uudet vaatteet, hygieniatar-
vikkeita ja muuta tarvittavaa muutaman päi-
vän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta nais-
ta, jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut 
jalassaan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä 
silloin pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jät-
tää ulos pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa
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Yhdysvaltain republikaanisen puolueen pre-
sidenttiehdokkaalla Donald Trumpilla on ollut 
hämmentävän suuri suosio Yhdysvalloissa, kun 
asiaa tarkastelee suomalaisen poliittisen kult-
tuurin näkökulmasta. Suosiota selittänee pait-
si syrjäytyvien kansalaisten halu muutokseen 
ja kyllästyminen demokraattien valta-kauteen, 
niin myös Trumpin kyky pelotella kansalaisia ul-
kopuolisilla uhilla ja muukalaisvihalla.

Pelko saa myös meillä Suomessa monien mie-
lessä helposti jalansijaa kun seuraa uutisvirtaa. 
Pakolaisvirralle ei näy loppua, kun edelleen tu-
hannet pakolaiset pyrkivät Eurooppaan Välime-
ren yli. Syyrian ja Irakin poliittinen ja sotilaalli-
nen tilanne on äärimmäisen sekava ja EU pyrkii 
sopimaan Turkin kanssa miljoonien maassa 
olevien pakolaisten asemasta ja kohtalosta. 

Kun maan taloudessa alkaa mennä huonosti, 
muukalaisvihalle tulee otollinen maaperä. Bri-
tannian Brexit ja Yhdysvalloissa käytävä kes-
kustelu ovat tästä merkittäviä esimerkkejä. 
Omaa ahdistusta peilataan ulkopuoliseen uh-
kaan. Haasteena on tiedostaa ja ymmärtää, 
että taloudessa ja maailmanpolitiikassa tilan-
teet ja asiat ovat oikeasti monimutkaisia ja vai-
keita. 

Monikulttuurisuus ja pakolaiset alkavat olla 
meillä Suomessakin jo arkipäivää. Samaan ai-
kaan hätä työpaikkojen ja elintason puolesta 
on monelle todellisuutta. Tätä kautta muuka-
laisviha ja -pelko on arkipäiväistyy. Ihmiset se-
koittavat työpaikkojen menettämisen ja uusien 
ihmisten maahantulon toisiinsa. 

Tasavallan Presidentin asetus Suomen Punai-
sesta Rististä (811/2005) antaa meille tehtä-
väksi auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä sekä 
edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ase-
tuksen mukaan tehtävänämme on myös edis-
tää ihmisten keskinäistä rauhanomaista kans-
sakäymistä.  

Erilaiset ystävätoiminnan muodot sekä krii-
siavun toteuttaminen kotimaan avun 
muodossa ovat toiminnastamme loistavia esi-
merkkejä.

PÄÄKIRJOITUS 31.8.2016

Tasavallan Presidentin asetus Suomen Punai-
sesta Rististä on nyt mitä ajankohtaisinta luet-
tavaa ja asetus antaa toiminnallemme vahvan 
eettisen ja moraalisen pohjan. Kannustankin 
kaikkia kertaamaan asetuksen tekstiä ajatuk-
sella läpi ja miettimään rooliamme hyvinvoin-
nin edistäjinä. Miten saamme aikaan vuoropu-
helua eri taustaisten ihmisten kesken ja miten 
voimme tukea erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä.  

                 ***************

Kahdeksan vuoden työrupeaman jälkeen sain 
olla vuoden opintovapaalla ja viettää aikaa kä-
dentaitojen ja luonnon parissa. Kiitollisena 
tästä mahdollisuudesta palaan taas takaisin 
Punaisen Ristin pariin. Kiitän piirin hallitusta 
opintovapaasta ja piirin ahkeria työntekijöitä 
hyvästä työpanoksesta piiritoimistossa! 

Paula Ilén
toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.
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AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjettä, 
jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston loista-
va idea oli pyytää paikallisia postinjakajia ja-
kamaan kirjettä muun postin ohessa. Postin-
jakajilta saatiin myös tieto siitä, kuinka monta 
postinkanto-osoitetta kunnassa on. Sen pe-
rusteella piiritoimistolla tulostettiin noin 900 
lahjoituspyyntökirjettä, joihin oli lisätty osas-
ton Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoittamaan ja 
se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 000 asukkaan 
kunnassa tulos on melkoinen. Koululaisten 
ovelta-ovelle -keräys tuotti viime ja edellisenä 
vuonna noin tuhat euroa, joten lahjoituskir-
jeen ansiosta osaston keräystulos lähes kak-
sinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston pikkuesitettä voi 
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay -numero kuin katastrofirahaston 
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan 10 € katastrofirahastoon. 

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan katastrofirahastoon suoraan 
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoittaa 
sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaaja 
mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannattaa pyytää 
mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisim-
man helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä hel-
pottaa, että keräysvälineet saa näppärästi lä-
hellä toria sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tem-
paukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan 
kontaktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun kes-
kus perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista 
huutelua oli ollut jonkin verran, kertoo Män-
tän osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät it-
se tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki on 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta 
ei saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia ke-
räävät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat 
kerääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama 
liivi koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tie-
dotamme RedNetissä, Facebookissa, osaston 
blogissa ja muissa sosiaalisen median kanavis-
sa. Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on 
kutsua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä

Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lä-
hialueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat 
Helin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisäti-
loihin tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipas-
kerääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli 
vinkkaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavas-
sa pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana 
vuonna.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime 
Nälkäpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloinen 
tunnin rupeama, mutta osaston jälkityöt 
jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuot-
teita niiden kesken, jotka ovat tilanneet kam-
panjamateriaalit verkkokaupasta 10.8. men-
nessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin 
tuotteita niiden kesken, jotka ovat toimittaneet 
kerääjien yhteystiedot sekä osaston tilityslo-
makkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi näkee 
viestimme, sitä useampi innostuu ilmoittautu-
maan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merkitä 
Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaalia osas-
tosi some- ja muuta verkkoviestintää varten. 
RedNetistä voi ladata esimerkiksi Nälkäpäivä-
aiheiset profiili- ja kansikuvat Facebookiin ja 
Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä osaston että 
henkilökohtaisessa profiilissa. 

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajalle voi lähettää 

sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrotte yti-
mekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä: 
Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapah-
tumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräys-
johtajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät 
voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuilla 
ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku voi 
kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

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

Jarkko
 M

ikko
n
en

Facebook-profiilikuva ja lisätietoja löytyy RedNetistä.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkoulun 
nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoi-
tuksen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat 
koulun toimintapisteillä muun muassa ensi-
apukoulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on 
määrännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaeh-
toisia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-
ikä on melko korkea. Osastolla on aktiivista 
ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, 
terveyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäi-
väksi päätettiin pyytää naapurikunnan Hä-
meenlinnan osaston ensiapuryhmä ja henki-
sen tuen ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä 
yhteistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pi-
rilä, joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa 
on hyvä testata käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi 
viranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä vi-
ranomaiset tulevat kertomaan, mikä heidän 
roolinsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on 
kirkastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa 
tilanteessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistai-
seksi vältytty, mutta vaaranpaikkoja on ole-
massa. Kunnan läpi kulkee sekä vilkas mootto-
ritie että rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, 
miten yhteistyö viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä sujuu, ja mikä on oman osas-
ton koulutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan  
uusia vapaaehtoisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki 
näyttää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökump-
paneita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: 
me pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdek-
sännen luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastol-
le arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalos-
sa. Toivomme harjoituksella saavamme paikal-
lista julkisuutta, joka innostaisi myös uusia va-
paaehtoisia mukaan.  

Lisätietoja:
valmiusharjoituksen projektipäällikkö, 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi 

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuus-
sa harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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LYHYESTI

Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen piirin 
viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen 
tukea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupasta. 
Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Vapaa-
ehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjestöä ko-
koaa voimansa yhteen auttaakseen kehitys-
maiden lapsia. Lipaskeräyksiä järjestetään 
porukalla eri puolella Suomea – ehkä sinun-
kin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Risti, 
Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televisioon 
Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä vuonna 
show’ssa vieraillaan Punaisen Ristin kohteissa. 
Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää nenäpäivä.fi 

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostu-
neita leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäisten 
kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatkumista. 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toi-
mia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on 
osa valtakunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa 
jatkossakin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä 
ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsin-
gin Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemuk-
kaan Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko 
Suomi leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla yliop-
pilastalolla. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikil-
le avoimia.
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KIITOSGAALA 2016

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehitämme 
järjestöämme tulevina vuosina. Kokouksessa 
päätetään myös uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksem-
me eli strategian (2018–2020) valmistelu ete-
nee. Löydät sieltä myös vapaaehtoisille teh-
dyn kyselyn yhteenvedon, johon kannattaa 
tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä ja 
kiittämässä ovat muun muassa järjestön pu-
heenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa palkitaan 
ansioituneita mestaripromoja sekä julkiste-
taan vuoden kasvattajaosasto-palkinto. Mu-
siikkiesiintyjänä tilaisuudessa on ihastuttava 
Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinainen 
kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy kello 20 
mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoille elokuus-
sa, jolloin RedNetiin avautuu ilmoittautumis-
linkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omas-
ta osastosta tänä vuonna voisi osallistua. Piiri-
toimistosta voi kysyä mahdollista yhteiskulje-
tusta. Mikäli osallistujilla on majoitustarvetta, 
kannattaa olla suoraan yhteydessä Kuopion 
hotellitarjontaan: http://www.kuopiotahko.fi/
kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

YLEISKOKOUS 2017

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
ik

ko
 H

ar
m

a
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KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kii-
tosta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnas-
taan ja joiden toiminnasta myös muut voivat 
saada virikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset 
mestaripromoille jaetaan toimintamuodoittain.
Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-
nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia 
yli toimintamuotorajojen tai perustanut uusia 
toimintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mes-
taripromot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtois-
ten kiitosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

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

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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UUTISIA JA AJANKOHTAISTA

Uusi aluetyöntekijä esittäytyy

Olen Eeva-Liisa Koskinen ja aloitin 1.8. Sa-
takunnan piirin omaishoidon tukitoiminnan 
aluetyöntekijänä. Toimi-alueellani on tällä 
hetkellä 12 osastoa piirin alueella. Olen osal-
le jo tuttu Koko Suomi leikkii-hankkeen leik-
ki-lähettinä, josta siirryin tähän tehtävään.

Koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK) 
ja lisäksi olen pätevöitynyt ammatilliseksi 
opettajaksi. Niin ja löytyyhän taustaltani vie-
lä insinöörinkin koulutus, mutta annetaan 
sen olla siellä menneisyydessä.
Olen kotoisin Ulvilasta, jossa olen asunut 
koko ikäni. Nyt on ajatuksena muutto Poriin 
ja mökki meillä on Reposaaressa. Minulla on 
kaksi poikaa ja runsas kuukausi sitten saim-
me perheeseen ensimmäisen lapsenlapsen – 
aika mukavaa olla mummo.

Työkokemukseni on kertynyt opettajan teh-
tävissä ja viimeisen yli kahdenkymmenen 
vuoden aikana Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Satakunnan piirin moninaisissa teh-
tävissä. Olen toiminut kouluttajana, koordi-
noi-nut erilaisia projekteja, ohjannut ryhmiä 
ja toiminut vapaaehtoisten vastuuhenkilönä. 
Nyt viimeiset kaksi ja puoli vuotta olin siis 
leikkilähettinä SPR:n ja MLL:n yhteishank-
keessa.

Uudessa työssäni olen päässyt jo hyvään al-
kuun, oli hienoa aloittaa työtehtävä Pas-
tuskerin omaishoitajien leirillä heinäkuussa 
ja siellä tutustua mahtavaan vapaaehtois-
porukkaan ja mukana olleisiin omaishoita-
jiin. Nyt on vuorossa tutustumista järjestöön, 
osastoihin ja yhteistyötahoihin. Vierailuja 
omaishoidon tukitoiminnan ryhmiin odotan 
jo kovasti, on mukava tutustua kentän toi-
mintaan ja ihmisiin kasvokkain. Olen innolla 
teke-mässä työtä omaishoitajien hyväksi, ot-
takaa rohkeasti yhteyttä.

Lämpöisin ajatuksin, Eeva-Liisa 

Moikataan kun tavataan!

Aloitin työt piiritoimistolla huhtikuussa 2015 
ja tätä tekstiä kirjoittaessa (21.6) olen jää-
mässä kesälomalle, jonka jälkeen työsopi-
mukseni päättyy. Tuntuu kuin ensimmäises-
tä työpäivästä olisi jo kymmeniä vuosia, niin 
paljon tässä reilun vuoden aikana on tapah-
tunut. Olen päässyt tutustumaan aivan mah-
taviin ihmisiin, jotka tekevät pyyteettömäs-
ti vapaaehtoistyötä auttaakseen läheisiään. 
On ollut todella hienoa nähdä kuinka paljon 
hyvää Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoi-
set tekevät päivittäin. Tämä työsuhde on ol-
lut todella opettavainen ja kasvattava. Tästä 
minun on hyvä lähteä kohti tuntemattomia 
haasteita. Joten Kiitos ja moikataan kun ta-
vataan!

Ystävällisin terveisin

Joni Hiltunen
Ex-järjestöavustaja

Aluekokoukset kutsuvat lokakuussa

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja tapaamaan naapuriosastojen vä-
keä ja piirin työntekijöitä!

Satakunnan piirin alueella järjestetään nel-
jä saman sisältöistä tilaisuutta alla olevan ai-
kataulun mukaisesti. Kellonaika varmistuu 
myöhemmin josta tiedotetaan osastoille.

Aluetapaamiset:
10.10. Sydäntupa, Keskuskatu 32 
           Kankaanpää
11.10. Einola, Karpintie 8 Huittinen
12.10. Piirin koulutustilat, Pohjoispuisto 2 B              
           Pori
13.10. Lapin Osuuspankki, Meijeritie 2 Lappi

Ilmoittautumiset piiritoimistoon kokoustar-
joilujen vuoksi torstaihin 6.10.2016 mennes-
sä joko puh. 020 701 2820, 020 701 2829 
tai satakunta@punainenristi.fi

Osallistukaa isommallakin joukolla!
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JÄRJESTÖASIAA

Koulutusta pakolaisten ja turvapaikan 
saaneiden kotoutumista tukevaan toi-
mintaan

Porissa ja Raumalla järjestetään syksyn ai-
kana Tulijan tukena ja ystävänä-koulutukset, 
joista saat valmiudet pakolaisten ja turva-
paikan saaneiden kotoutujien tukena toimi-
miseen. Tulijan tukena ja ystävänä-koulutus 
sisältää Punaisen Ristin ystävätoiminnan ly-
hytkurssin (4h) sekä monikulttuuriseen toi-
mintaan valmistavan osuuden (8 h). 

Tulijan tukena ja ystävänä -koulutuksessa 
saat ajankohtaista tietoa maahanmuutosta, 
monikulttuurisuudesta, kotoutumisesta ja Pu-
naisen Ristin monikulttuurisen vapaaehtois-
toiminnan monipuolisista mahdollisuuksista 
paikallisosastoissa. 
 Kouluttajina toimivat ystävätoiminnan kou-
luttaja Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä sekä moni-
kulttuurisuuskouluttaja Sari Vesiluoma.
 

PORI 
Pe 9.9. klo 17–20.30: ystävätoiminta
La 10.9. klo 10–16.15: monikulttuurisuus
Kuninkaanlahdenkatu 10, 28100 Pori

RAUMA
Pe 30.9. klo 17–20.30: ystävätoiminta
La 1.10. klo 10–16.15: monikulttuurisuus
Valtakatu 10, 26100 Rauma

Koulutus on maksuton ja siitä saa todistuk-
sen. Lounas (lauantaina) omakustanteinen.
Mikäli olet jo suorittanut SPR:n ystäväkurssin, 
voit osallistua vain monikulttuuriseen koulu-
tusosioon (lauantaina).
 

Lisätiedot:
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna-
katriina Jylhä, SPR Satakunnan piiri: 
annakatriina.jylha@punainenristi.fi, p. 040 
1457732

Ilmoittautumiset: 
Pori: https://www.lyyti.in/tulijan_tukena_pori
Rauma: https://www.lyyti.in/tulijan_tukena_
rauma

Ansiomerkki ja mitalihakemukset 
lokakuun loppuun mennessä

Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä ker-
ran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa kaik-
ki ehdotukset piiritoimistoon 31.10.16 men-
nessä. Piirin hallitus käsittelee hakemukset 
vuoden viimeisessä kokouksessaan. Tämän 
jälkeen piiri toimittaa ansiomitaliehdotukset 
edelleen SPR keskustoimistoon. Järjestön halli-
tus käsittelee anomukset kokouksessaan tam-
mikuussa, minkä jälkeen sisäasiainministeriö 
vie asian presidentin esittelyyn. 

Ansiomerkkianomukset käsitellään piiris-
sä kahdesti vuodessa. Virallisen ohjeistuk-
sen mukaan osaston hallitus toimittaa kaik-
ki ehdotukset piirin hallitukselle 31.1. ja 15.9 
mennessä. (Huom! ehtii toimittaa vielä 31.10. 
mennessä. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia 
ei huomioida).

Koska mitalin myöntäminen perustuu paljol-
ti toimintavuosiin, on lomakkeesta löydyttävä 
se vuosi, mistä lähtien henkilö on ollut vapaa-
ehtoistoiminnassa mukana. Luottamustehtävi-
en ja vapaaehtoistehtävien (EA-ryhmän jäsen, 
ystävä yms.) kohdalla on oltava vuodet mistä 
alkaen ja mihin saakka on toiminut tehtäväs-
sä. Myös syntymäaika on oltava lomakkeessa. 
Muista täyttää kohta missä huomionosoitus 
luovutetaan saajalleen. Jos ei ole mainittuna 
paikkaa niin huomionosoitukset jaetaan piirin 
vuosikokouksessa huhtikuussa 2017. Kultaiset 
ja hopeiset mitalit jaetaan Yleiskokous vuote-
na eli ensi vuonna kokouksessa Helsingissä.
Puutteellisten tietojen vuoksi hakemus voi-
daan hylätä.

Ohjeen ja lomakepohjan saat Rednetin osas-
totoimistosta tai pyytämällä sen piiritoimistos-
ta, Paula Hellgreniltä, puh. 040 125 0210. 

RedNet – ovatko osaston kotisivut 
ajantasalla?

RedNettiin on koottu kaikki tieto, minkä Pu-
naisen Ristin aktiivinen vapaaehtoistoimija 
tarvitsee, riippumatta siitä, onko hän koulut-
taja, luottamushenkilö, nuorisoryhmäläinen tai 
ETK.
RedNetistä löytyvät osastot, piirit ja keskus-
toimiston ohjelmat, valtakunnalliset kampan-
jat, järjestön paperit ja muut sääntömääräiset 
asiat. Vapaaehtoisen tarvitsee vain luoda pro-
fiili ja liittyä haluamiinsa ryhmiin saadaksensa 
kaiken tiedon.
RedNetistä löytyvät myös Punaisen Ristin 
osastojen kotisivut. Jokaisella osastolla on 

UUTISIA JA AJANKOHTAISTA
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oma kotisivu RedNetissä ja mahdollisuus 
luoda sivulleen mm. uutisia ja tapahtumia.

Osaston hallitus nimeää kotisivujensa päivit-
tämisestä vastaavat henkilöt ja ilmoittaa asi-
asta piiritoimistoon. Pöytäkirjanote osaston 
hallituksen kokouksesta tai vaihtoehtoises-
ti osaston puheenjohtajan lähettämä säh-
köpostiviestikin käy. Jos osastolla ei ole lä-
hiaikoina tiedossa hallituksen kokousta ja 
adminokeudet pitää saada pian.

Osaston sivujen päivittäjän pitää luoda oma 
käyttäjäprofiili ennen kuin piiri voi antaa päi-
vitys- eli adminoikeudet.

Ohjeet nettisivujen päivittämiseen löytyvät 
rednet.punainenristi.fi/ohjeet. Ohjeilla pää-
see hyvin alkuun. Lisäksi piiristä saa apuja.

Bigpepa-pelastuspalveluleiri 

- 17. leiri 14. –18.6. Koivuniemen leirikeskus

- 70 leiriläistä, ja 36 henkilökunnan jäsentä

- Teemana maailma, ja PepAirin siivin lennet-
tiin Havajille asti

- Meressä päästiin sup-lautaileen ja kokei-
lemaan meripelastusta, nukuttiin teltassa, 
syötiin remmejä ja saatiin paljon uusia kave-
reita...

Suuri kiitos kaikille, jotka olitte mukana!
Terveisin Heidi

  

Omaishoitajien virkistysleiri 

Leiri pidettiin Koivuniemen leirikeskuksessa 
Pastuskerissa 4.-8.7.2016.
SPR:n Satakunnan piirin innokkaat vapaa-
ehtoiset tekivät monia tunteja valmistelu-
töitä jo ennen leiriä. Kaikki oli kunnossa ja 
maanantai-aamuna alkoi osallistujia saa-
pua paikalle. Sää oli mitä parhain ja leiri al-
koikin tutulla leirimeiningillä eli ruokailulla. 
Heti alusta alkaen oli selvää, että tällä leirillä 
ei ainakaan pääse laihtumaan, ruoka oli niin 
herkullista!

Leiriviikon aikana ohjelmassa oli monenmois-
ta touhua ja toimintaa koulutuksellisia osioi-
ta unohtamatta.

Leiriviikko muodostui seuraavanlaiseksi:
Maanantaina tutustuimme toisiimme leik-
kisän harjoituksen avulla sekä Koivuniemen 
leirikeskuksen historiaan ja Koivuniemen ym-
päristöön.

Tiistaina perehdyimme luonnon kasvei-
hin ja mitä kannattaa syödä ja mitä ei. Ra-
dio Pori kävi haastattelemassa vapaaehtoisia 
omaishoitajien tukitoiminnasta, tutustuimme 
Punaisen Ristin toimintaan ja sitten alkoivat-
kin Olympialaiset, jotka venyivät lopulta kol-
mipäiväisiksi. Uusia lajeja syntyi koko ja ki-
sailu oli tiukkaa.

Keskiviikkona oli vuorossa Osaa auttaa – 
taitorata ja kättentaitopaja, jossa tehtiin 
upeita suodatinpussi-ruusuja ja sytykeruu-
suja.

Torstaina Satakunnan pelastuslaitos oli esit-
telemässä toimintaansa ja leiriläiset pääsivät 
kokeilemaan alkusammutustaitoja. Iltapäiväl-
lä saimme vieraaksemme Juhani Merikallion 
ja vietimme mielenkiintoisen musiikkihetken 
ikivihreiden parissa.

Joka ilta oli sauna lämpimänä ja omaishoita-
jat olivatkin innokkaita saunojia ja uimarei-
ta. Lisäksi yksi vapaaehtoisista antoi kaikille 
osallistujille mahdollisuuden osallistujia intia-
laiseen päähierontaan.

Perjantaina oli kotiinlähdön aika ja 
omaishoitajat olivat enemmän kuin tyytyväi-
siä leiriin ja hyvään huolenpitoon. 
”Olen tosi onnellinen tästä leiristä. Sain hy-
vää vertaistukea ja huomasin, että en ole yk-
sin ongelmien kanssa. Jaksan taas hoitaa 
miestäni ja olla onnellinen hänestä ja siitä, 
että saamme elää yhdessä.” - osallistuja

Kiitos mukana olleille omaishoitajille ja upe-
alle vapaaehtoisporukalle, joiden avulla    

JÄRJESTÖASIAA

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA
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pääsin aloittamaan uuden työni ihanteellises-
sa ympäristössä keskellä omaishoidon 
tärkeää toimintaa.

Eeva-Liisa
omaishoidon tukitoiminnan aluetyöntekijä 

Tervetuloa Täyttä elämää eläkkeellä – 
valmennukseen 

Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -val-
mennus tarjoaa osallistujille työkaluja muu-
toksen kohtaamiseen ja siihen valmistau-
tumiseen; omien arvojen, tavoitteiden ja 
voimavarojen mukaisen eläkeläiselämän ra-
kentamiseen sekä kokonaisvalaisen hyvinvoin-
nin vahvistamiseen. Lisäksi valmennus tutus-
tuttaa osallistujat vapaaehtoistoimintaan.

Paikka: SPR koulutustila, Pohjoispuisto 2B,     
28100 Pori

Aika: 13., 20. ja 27.10.16, klo 17.30-20.30

Ilmoittaudu: 5.10.mennessä Merja Joro, puh. 
020 701 2173, merja.joro@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Maksuton tilaisuus on suunnattu erityisesti 
äskettäin eläkkeelle siirtyneille tai lähitulevai-
suudessa siirtyville. Kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa!

Henkisen tuen peruskurssi Porissa

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla 
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja 
reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheut-
tavat heissä itsessään ja muissa. 

Aika: Lauantai 8.10.2016 klo 8.30–19.00

Paikka: SPR Satakunnan piirin koulutustilat, 
Pohjoispuisto 2, 28100 Pori

Kurssimaksu 40€/hlö, sis. kurssimateriaalin, 
todistuksen ja kahvit. Kurssimaksun voi suorit-
taa paikanpäällä käteisellä, laskutettaessa las-
kutuslisä on 5€.

Kurssin sisältö:
• Henkisen tuen tarve ja merkitys
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi
• Henkinen tuki - auttaminen ja 
   auttajana toimiminen
• Selviytymisen voimavarat 

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä puhelimit-
se 020 701 2820 tai sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi  

Lisätiedot Anne-Marilta, p.020 701 2825 tai 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA
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Henkisen tuen peruskurssi Raumalla

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla 
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja 
reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheut-
tavat heissä itsessään ja muissa. 

Aika: Lauantai 12.11.2016 klo 8.30–19.00

Paikka: SPR Rauman osaston koulutustilat,   
Karjalankatu 15, Rauma

Kurssimaksu 40€/hlö, sis. kurssimateriaalin, 
todistuksen ja kahvit. Kurssimaksun voi suorit-
taa paikanpäällä käteisellä, laskutettaessa las-
kutuslisä on 5€.

Ilmoittautuminen 4.11. mennessä puhelimit-
se 020 701 2820 tai sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi 

Kurssin sisältö:
• Henkisen tuen tarve ja merkitys
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi
• Henkinen tuki - auttaminen ja 
   auttajana toimiminen
• Selviytymisen voimavarat

Lisätiedot Anne-Marilta, p.020 701 2825 tai 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Pärjätään yhdessä - hanke Satakunnan 
piirissä

Pärjätään yhdessä on Raha-automaatti yhdis-
tyksen (RAY) rahoittama kolmivuotinen han-
ke, jonka tarkoituksena on aktivoida ihmisiä 
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin, terveyden 
ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaeh-
toistoimintaan sekä varautua mahdollisiin on-
nettomuus ja häiriötilanteisiin. Tavoitteena on 
auttaa lähiyhteisöä varautumaan mahdollisiin 
onnettomuus- ja häiriötilanteisiin luomalla pai-
kallisia verkostoja.

Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Se tar-
koittaa sitä, että kutsutaan alueen yhdistyk-
set, erityisesti sosiaali- ja terveyspuolelta, ja 
kootaan niistä verkosto. Paikalliselle verkos-
tolle laaditaan yhdessä oma toimintasuun-
nitelma, joka pitää sisällään verkoston ”teh-
tävät”, kokoontumiset ja mm. koordinaation. 
Verkostossa Punaisen Ristin paikallisosaston 
rooli on keskeinen, sillä osastolla olisi mah-
dollisuus koordinaatioon oman valmiussuunni-
telman kautta! On hyvä muistaa, että Suomen 
Punainen Risti on tehnyt yhteistyöpöytä-
kirjan Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa           

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

sosiaali- ja terveysviranomaisten tueksi tule-
vien vapaaehtoistoimijoiden koordinoimisesta 
häiriötilanteissa.

Verkostojen kokoamisen jälkeen päätetään 
paikkakuntakohtaisesti, miten alueen asukkai-
ta halutaan osallistaa mukaan aktiivisiksi toi-
mijoiksi ja mahdollisesti myös innostamaan 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtois-
toiminta kasvattaa sosiaalista pääomaa, joka 
taas vahvistaa yksilön selviytymiskykyä (re-
silienssiä). Lisäksi uusi pelastuslaki tulee ko-
rostamaan yksilön ja yhteisöjen velvoitetta ja 
vastuuta ylläpitää turvallisuutta, erityisesti va-
paaehtoistoiminnan tärkeyttä harvaan asutuil-
la alueilla.

Tavoitteena on siis luoda yhteinen toiminta-
malli verkostojen hyödyntämisestä, jota voi 
käyttää normaaliolojen häiriötilanteiden lisäksi 
järjestö- ja kuntapuolella arjen turvallisuuden 
edistämiseksi. Järjestökentällä on iso rooli on-
nettomuuksista toipumisen nopeuttamisessa 
ja kaikki järjestöt, jotka vahvistavat yksilöiden 
selviytymistä onnettomuuksista, parantavat 
samalla yhteisöjen varautumista ja kokonais-
turvallisuutta. Yhdistykset eivät välttämättä 
tunnista omaa rooliaan valmiuden/varautumi-
sen vahvistajina, joten hankkeen avulla pyri-
tään vastaamaan myös tähän.

Tällä hetkellä järjestöistä mukana piiritasol-
la ovat MLL Satakunnan piiri, Rauman seudun 
Mielenterveysseura ry, Satakunnan yhteisö-
keskus ja SataKylät ry. Kunnista mukana ovat 
Porin (Lavia) ja Rauman kaupungit sekä Eura-
joen kunta (Luvia).

Terveiset kaikille Pohjoispuiston piiritoimis-
ton väeltä! Kesälomat ovat suurimmaksi osak-
si jälleen vietetty ja arki palaa paikoilleen. 
Näin tuoreena ekaluokkalaisen äitinä pyy-
dän kiinnittämään erityishuomiota liikentees-
sä liikkuviin pieniin koululaisiin sekä pimenevi-
en aamujen ja iltojen saapumisen myötä myös 
näkyvyyteen eli kaikille heijastimet esille. 

Syksyn tapahtumat ja koulutukset ovat käyn-
nistyneet ja uusia suunni-
tellaan. Niistä ilmoittelem-
me mm. nettisivuillamme.

Viime vuoden tapaan jär-
jestämme 4.10. Testa-
mentti-illan, tällä kertaa 
yhteistyössä Huittisten 
Säästöpankin kanssa.

TISKIN TAKAA
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Radio Porissa on meneillään Punaisen Ristin 
Satakunnan piirin ohjelmasarja ”Tunne, kun 
voit auttaa!” joka toinen keskiviikko (uusinta 
saman viikon lauantaina). Mikäli jokin jakso on 
mennyt ohi niin ei hätää, kaikki on kuunnelta-
vissa Radio Porin nettisivujen kautta 
http://www.radiopori.fi/radiojutut/tunne-kun-
voit-auttaa 

Ajankohtaisia tuotteita

Käytännöllinen sadeviitta, 39,00€/kpl

Sateiden yllättäessä ulkoilua ei kannata jättää 
väliin! Pieneen tilaan pakattava sadeviitta an-
taa suojaa niin tuulelta kuin vesisateeltakin.

Tuotetiedot
- Heijastinnauhat hupun etureunassa, takana 
ja hihoissa
- Sadeviitan voi taittaa kuivana etutaskuun
- Likaa hylkivä materiaali ja tuulenpitävä
- Valmistettu Suomessa

 Sateenvarjo
 Hinta: 15,00€
 (vain piiritoimistossa)

Aikuisten heijastinliivi, 10,50€
Vetoketjukiinnitys, väreinä valkoinen (M, L, XL) 
ja musta (M, L,  XL, XXL)

Lasten heijastinliivi, 10,50€
Tarrakiinnitys kyljessä, väreinä pinkki ja sini-
nen, koot 2-3 v. ja 4-6 v.

TISKIN TAKAA
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SYYSKUU
1.9. Nälkäpäivä-info, Huittinen
7.9. Hätäensiapukurssi 8h, Piirin koulutustilat
7.9. Täyttä elämää eläkkeellä jatkotapaaminen, 
Pastuskeri
9.-10.9. Tulijan tukena ja ystävänä-kurssi, Pori
12.9. Hätäensiapukurssi 4h, Piirin koulutustilat
15.9. Nälkäpäivä-avaus, Eetunaukio, Pori
15.-17.9. Nälkäpäivä, valtakunnallinen
16.-17.9. Etsinnän peruskurssi, Kiikoinen
21.9. Ensiaputoiminnan info, Kankaanpää
21.,28.9.ja 5.10. Täyttä elämää eläkkeellä valmen-
nus, Rauma
22.-23.9. EA1-/ammattiautoilijoiden EA-kurssi, Pii-
rin koulutustilat
27.9. ETK-foorumi, Paikka avoinna
27.9. Lapset ja tapaturmat, Piirin koulutustilat
30.9. Tulijan tukena ja ystävänä-kurssi (1.krt), Rau-
ma

LOKAKUU
1.10.Äkkilähtö 2016 valmiusharjoitus (https://red-
net.punainenristi.fi/akkilahto)
1.10.Tulijan tukena ja ystävänä-kurssi (2krt) 
Rauma
3., 10. ja 17.10. EA1-kurssi, Kankaanpää
4.10.Testamentti-ilta, Pori
6.10. HEA-ryhmien koulutusilta, Paikka avoinna 
7.10. Hätäensiapukurssi 4h, Piirin koulutustilat
7.-8.10. Etsinnän peruskurssi, Huittinen
7.-8.10. Omaishoidon vapaaehtoisten kutsusemi-
naari, valtakunnallinen 
8.10.HEA-peruskurssi, Pori
10.10. Aluetapaaminen, Kankaanpää
11.10. Aluetapaaminen, Huittinen

12.10. Aluetapaaminen, Pori
13.10. Aluetapaaminen, Lappi
13.10. Valtakunnallinen Leikki-päivä, Helsinki
13.10. ja 27.10. Täyttä elämää eläkkeellä-valmen-
nus, Pori
13.-14.10. EA2-kurssi, Pori
20.10.Hätäensiapukurssi 8h, Piirin koulutustilat
22.10.Yleiskokous seminaari, Seinäjoki 
25.10. EA1-kurssi, 1.pvä, Piirin koulutustilat
27.-28.10. ETK-risteily Turku-Tukholma-Turku

MARRASKUU
1.11.EA1-kurssi, 2 pvä, Piirin koulutustilat
5.-6.11. Paras Koti-messut, Porin karhuhalli 
10.11. Hätäensiapukurssi 4h, Piirin koulutustilat
11.11. Nenäpäivä, valtakunnallinen
12.11. Joulumyyjäiset, Piiritoimisto
12.11. HEA-peruskurssi, Rauma
12.–13.11. PROMO yhteinen osa, Pori
16.-17.11. EA1-kurssi, Piirin koulutustilat
23.11. ETK-foorumi, Paikka avoinna
25.11. Hätäensiapukurssi 8h, Piirin koulutustilat
25.11. Hyvä Joulumieli-keräys alkaa
xx.xx. Täyttä elämää eläkkeellä valmennus Kpää
xx.xx  Omaishoitajien hyvinvointipäivät  
Satakunta

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä, Valtakunnallinen
2.12. Hätäensiapukurssi 4h, Piirin koulutustilat
3.12. Kiitosgaala (valtakunnallinen) Kuopion Musiik-
kikeskus
12.-13.12. EA1-kurssi, Piirin koulutustilat
19.12. Hätäensiapukurssi 8h, Piirin koulutustilat
20.12. Joulukonsertti, Pori

 TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-16.30 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-16.30)
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, 
Heidi Syrjälä 
020 701 2823, 040 065 1105

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

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 040 1457732

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

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

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

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

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

Leikkilähetti, SPR ja MLL Riikka Lammi
044 3566 500, riikka.lammi@mll.fi

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

 PIIRIN YHTEYSTIEDOT
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Punainen Risti, osastot ja piirit, ovat johtava ensiavun asiantuntija 
ja kouluttaja. 

Jotta yritysten työntekijät / kansalaiset saisivat jatkossakin 
ensiaputaidot Punaisen Ristin kursseilta, tarvitsemme osastojen ja 
piirin välillä entistäkin tiiviimpää yhteistyötä. 

Vaikka osasto ei itse järjestä ns. yrityksille suunnattuja 
ensiapukursseja, voi osasto tarjota piirin kursseja saaden siitä 
itsekin taloudellista hyötyä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli osasto hankkii ensiapukoulutuksen piirin 
järjestämäksi saa osasto hankkimastaan kurssista 
rahallisen provision seuraavasti: 

Ensiapukurssi EA 1® (16 oppituntia) 

 

 

Ensiapukurssi EA 2® (16 oppituntia) 

   

 

Hätäensiapukurssi (8 oppituntia) 

 

 

Hätäensiapukurssi/kertaus (4 oppituntia) 
 

 
 
Lisätietoja asiasta saatte Satakunnan piiritoimistolta 
satakunta@punainenristi.fi tai 020 701 2818 / 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai 020 701 2825 
 
 

120€ /kurssi 

630€ 

 

Osastojen ja piirin yhteistyö 

 
 

Punaisen Ristin 
 ensiapukoulutus 

 

150€ /kurssi 

630€ 

 60€ /kurssi 

630€ 

 30€ /kurssi 

630€ 

 
Yhteistyöllä  

vieläkin 
parempaan 
tulokseen 
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Eino Grön ja Iiro Rantala 
Rakastetuimpia 

joululauluja  
20.12.16 klo 18.00 
Promenadisali, Pori 

KAKSI MUSIIKKILEGENDAA – HARRASTA TUNNELMAA JA LETKEÄÄ SWINGIÄ! 
 
Eino Grön ja Iiro Rantala esittävät konsertissaan kaikki rakastetuimmat joululaulut. 
Konsertissa kuullaan lisäksi pianisti Rantalan sooloja ja  
mukana myös Veera Railio ja Ihmisäänet-kuoro. 

Grönin ja Rantalan joulukonsertti on soinut Musiikkiteatteri 
Kapsäkissä jo viiden vuoden ajan joulun alla täysille saleille. 
Vihdoin se on nähtävissä ja kuultavissa myös Porissa. 
Esityksen kesto noin 70 minuuttia, ei väliaikaa. 
 
Tapahtuman järjestää Punainen Risti Satakunnan piiri.  
Liput myynnissä Ticketmasterin toimipaikoissa ja ticketmaster.fi 

LIPUT: 

  27€ /SPR:n jäsen 

33€ /muut 
Hinnat sisältävät 
toimitusmaksun 


