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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä? 
Punaisessa Ristissä todetaan usein, että ha-
luamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin 
saamme avun perille ja voimme vastata no-
peasti avun tarpeeseen. 

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olemme ihmis-
tä, joka maksaa ostokset kännykkäsovelluk-
sella, sopii harrastuksensa pikaviesteillä ja 
viettää  
vapaa-ajan vaikka kuunnellen musiikkia pu-
helimesta?” 

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuu-
dessa järjestön digitaalisten palveluiden on 
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin mui-
denkin. 

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reip-
paasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamus-
henkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt 
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtois-
ten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta 
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Pu-
naisesta Rististä itselleen sopivan vapaaeh-
toistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä 
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ris-
tin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille 
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan.

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaa-
ehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen 
Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paik-

ka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimin-
taryhmät. 

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme 
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yh-
dessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen 
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden 
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä 
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti pa-
remmiksi. 

Kiitos kaikille Oman kehitykseen osallistu-
neille! 

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000 
Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piiri  Taitto: Paula Hellgrén, p. 020 7012821, paula.hellgren@redcross.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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

Jarkko M
ikkonen
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Liian monet nuoret kokevat itsensä yksinäiseksi

PÄÄKIRJOITUS 25.10.2018

Monet elintasoa ja hyvinvointia kuvaavat 
mittarit osoittavat, että Suomi on vauras 
maa, jossa ihmiset ovat hyvinvoivia, onnel-
lisia ja pitkäikäisiä. Meitä suomalaisia on 
onnistanut myös siinä, että poliittinen jär-
jestelmämme on kansanvaltainen ja saam-
me elää tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa 
maassa, jossa vielä ilma ja maaperäkin ovat 
melko puhtaita. 
 
Yleisestä hyvinvoinnista huolimatta väes-
töryhmien väliset erot näyttävät lisäänty-
vän ja syrjäytyneisyys ja osattomuus tuntuu 
kasautuvan sukupolvilta toisille. Päihde- ja 
mielenterveyden ongelmat kuten myös toi-
meentulon vaikeudet ovat hätkähdyttävän 
yleisiä. 

Kouluterveyskysely 2017 paljastaa, että noin 
8 prosentilla nuorista ei ole yhtään ystävää, 
jonka kanssa voisi keskustella. Noin 17 pro-
sentilla nuorista on yksi ystävä. Lasten ja 
nuorten yksinäisyyden ehkäisy on keskei-
nen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
haaste. Opetusministeriössä on arvioitu, et-
tä nuorena syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yh-
teiskunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonan 
euron kustannukset.

Yksinäisyyden kokemuksella on vakavia seu-
rauksia, sillä se linkittyy muun muassa ah-
distuneisuuteen, masennukseen ja jopa 
itsetuhoisuuteen. Yksinäisyydellä on havaittu 
olevan myös ylisukupolvisia seurauksia.
Suomen Punainen Risti on kehittänyt malleja 
nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Sa-
takunnan piiritoimisto on jo muutamia vuo-
sia yrittänyt viedä nuorten ystävätoimintaa 
eteenpäin siinä onnistumatta, vaikka nuorten 
kanssa toimivat yhteistyötahomme toteavat 
kerta toisensa jälkeen, että toiminnalle on 
tarvetta.

Nyt olemme vieneet asian Satakunnan piirin 
hallitukseen sekä piirin terveyden ja hyvin-
voinnin valiokuntaan ja nuorisotoimikuntaan. 
Luottamushenkilöt ovat näyttäneet asialle 
vihreää valoa, vaikka erillistä rahoitusta em-
me ole vielä siihen saaneetkaan. Vetoamme 
nyt teihin, että näkisitte nuorten ystävätoi-
minnan tärkeäksi ja lähtisitte kanssamme 
mukaan toiminnan kehittämiseen.
 

Haluamme nyt kokeilla kahta mallia. Ver-
kossa tapahtuvassa ystävätoiminnassa kou-
lutettu vapaaehtoinen toimii ystävänä sitä 
kaipaavalle henkilölle. Ystäväpari voi pitää 
yhteyttä verkon välityksellä jollain yhdessä 
valitsemallaan viestintäsovelluksella aluksi 
anonyymisti, mutta halutessaan ystäväpari 
voi tavata myös kasvotusten.

Nuori Nuorelle-ystävätoiminnassa nuori kou-
lutettu vapaaehtoinen toimii ystävänä sitä 
tarvitsevalle nuorelle. Tässä ystäväpari tapaa 
kasvotusten ja he sopivat yhdessä, mitä ta-
paamisissa tekevät ja kuinka usein tapaavat. 
Nuori nuorelle-ystävätoiminta voi olla joko 
kahdenvälistä tai yksinäisille nuorille suun-
nattua matalan kynnyksen ryhmä- tai koh-
taamispaikkatoimintaa. Kaikissa malleissa 
vapaaehtoinen ystävävälittäjä yhdistää ystä-
vää tarvitsevan ja ystävävapaaehtoisen sekä 
ohjaa ja seuraa ystävätoiminnan kehittymis-
tä.

Ystävätoiminnan inhimilliset hyödyt ovat 
moninaiset ja ne kohdistuvat sekä ystä-
vää tarvitseviin että vapaaehtoisiin ystäviin. 
Osallisuuden kokemuksella on merkittävä  
vaikutus yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen 
ja nuorilla jopa koulumenestykseen.  

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy 
avajaisilla Helsingin päärautatiease-
malta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv 
tekee paikan päältä suoraa lähetystä. 
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyk-
sestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä 
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräys-
tavoite tänä vuonna on 1 960 000 eu-
roa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahja-
korttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

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

Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuon- 
na otetaan käyttöön uusi sähköinen tilaus-
lomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen 
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan 
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkees-
sa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. 
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat 
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit ja-
kautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kor-
tit yhteistyökumppaneiden eli kunnan so-
siaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta ja tila-
ta kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta 
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säily-
tyksestä eikä nimilistojen postittamista kir-
jattuna kirjeenä.

Kortit hyvissä ajoin perheille 
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jot-
ta kortti ei jää matkan tai muiden joulukii-
reiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on 
voimassa 7.–26.12.2018. 
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H
anna Linnakko

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram:  

#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)  

rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, 
joten tutustu niihin tarkoin.
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä 
järjestämään yhteisen Hyvä Joulu- 
mieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo nä-
kyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapah-
tuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräys- 
aikana – silloin, kun ihmisiä on liik-
keellä. Myös media kannattaa kutsua 
paikalle.  

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja ma-
teriaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-
li) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään loka-
kuun lopussa.

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ih-
mistä kiinnostui ystävätoiminnasta. 

Kannustamme osastoja järjestämään tapah-
tumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset 
pääsevät heti mukaan.  

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja sik-
si monelle yksinäiselle vuoden pahin-
ta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila 
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 
tarvitse olla yksin. 

– Olin viime jouluaattona mukana joulukah-
vilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hy-
vin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen 
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat te-
kemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös 
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sa-
noo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 
Salmenrinne.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna 
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  

Nähdään ystävänpäivänä!

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin 

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199 
Viestinnän asiantuntija  
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,  
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja 
lue lisää kampanjasta!

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä 
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista 
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi 
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös lei-
pomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hy-
vien kokemusten pohjalta tavoitteena on li-
sätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja 
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävä-
toiminta). Aineistopankista saa ilmoitustau-
lu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

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

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit 
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta  
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty  
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta  
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkko- 
kaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
myynti@punainenristi.fi.

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

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

PROTEESI SYYRIAN SODASSA  
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa 
vammautuneelle syyrialaisel- 
le mahdollisuuden nousta  
omille jaloilleen sekä viestin, 
jonka jokainen meistä haluaa 
kuulla: Sinusta välitetään.

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Seinäkalenterit 
vuodelle 2019

Kirjeensulkija-
merkit

Ilahduta 
joulukortilla

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että vä-
lität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja 
ovat muun muassa: 

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi



7

OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti on nyt 
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vä-
hän vähemmän uusille vapaaehtoisil-
le Oma on selkeä ja helppo tapa löytää 
mukaan, joten sen käyttöönotto kan-
nattaa!

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy 
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset 
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä kou-
lutuksissa osaston hallitus ja muut vastuu-
henkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön. 
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, 
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaa-
ehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan 
osastoja Oman käyttöönotossa.

Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn 
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hal-
lituksen jäsenenä hän on yksi avainhenki-
löistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa. 

– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on 
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväi-
senä koulutuksen jälkeen.

Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttu-
massa jo innolla Oman uuteen sähköiseen 
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kul-
kee kätevästi mukana myös älypuhelimessa, 
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan 
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisi-
na muissa tehtävissä.

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala 
toteaa Omasta.

Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa 
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, 

eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestari-

koulutukseen tai johonkin Oman aloitus-
työpajaan.

3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenki-
lön tehtävä ja rooli Oman käytössä.

4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa 
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton 
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjä-
tasot (J1-henkilöille ja digimestarille).

5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää nii-
hin ryhmänvetäjät.

6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuk-
sia jne. Omaan.

7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotosta.

8. Viestikää osastollenne Omasta ja kan-
nustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.

9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne 
Oman käyttöönotossa.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi

M
aija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon 
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee. 
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämää-
ränä on ollut jo 30 vuoden ajan eh-
käistä hiv-tartuntojen ja seksitautien 
leviämistä, sekä tukea ja edistää väes-
tön seksuaaliterveyttä. 

Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunika-
to-projektilla, jossa Punaisen Ristin tervey-
denhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat 
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Sama-
na vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, 
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neu-
voivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasiois-
sa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut 
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävästä työstä hiv-
positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, 
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja 
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja 
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä 
oma tapasi olla mukana!

Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiös-
sä ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuoris-
oyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. 
Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuol-
lon ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-
testausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja 
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kon-
domiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla 
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä 
festarikansalle jakaen heille myös kesä- 
kumeja. 

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliter-
veystyön muodossa, terveyden edistämi-
sen chatissa, kenen vain on mahdollista 
keskustella nimettömästi päihteisiin ja sek-
suaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chat-
keskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin 
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen 
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjeste-
tään aina parillisina viikkoina maanantaisin 
klo 19-20.30 Tukinet-sivustolla. 

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta

Hiv- ja seksuaaliterveystyön  
toimintamuodot vapaaehtoisille 

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jos-
sa tehdään anonyymia, matalan kynnyksen 
hiv-testausta nykyään viidessä eri kaupun-
gissa. Tänä päivänä muita toimintamuotoja 
Pluspistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuoriso-
yhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee 
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveys-
työn verkkokurssin ja lähiopetuksena to-
teutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista 
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista 
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Terveyden edistämisen suunnittelija  
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@redcross.fi 

M
arianna Tarvainen

B
enjam

in S
uom

ela
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teema- 
viikko tulee 5.–11.11.2018

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuon-
na Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon to-
teuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiot-
tamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt 
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska. 
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja 
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapah-
tumia yksin tai yhteistyössä muiden jär-
jestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään 
nuuskaan painottuva versio osastojen käyt-
töön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireis-
tä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa 
myös pienen korvauksen visan toteuttami-
sesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon si-
vuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi

Valtakunnallinen  
hiv-neuvontapuhelin  
eläköityi toistaiseksi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen 
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päätty-
nyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti ha-
luaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoi-
sia, jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet 
osaamistaan ja aikaansa antaakseen tukea 
ja neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette 
tehneet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviä-
misen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ih-
misiä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat 
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän 
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivys-
tysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja 
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuhe-
limeen on soitettu enää keskimäärin kerran 
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja 
maakuntauudistukseen!

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään tou-
kokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko 
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huol-
ta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmis-
tautumisessa osastoja tukee materiaalipa-
ketti, johon voi tutustua RedNetissä.

Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671 
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö 
Maria Viljanen,  
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen 
terveyttä ja toimintakykyä 
lisäämässä

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten 
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan 
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin 
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeises-
sä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna 
terveyden edistämisen ohjelmassa keskity-
tään edistämään aivoterveyttä ja vähentä-
mään päihteiden käytöstä aiheutuvia hait-
toja. Kannustamme osastoja nimeämään 
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoi-
vat terveyden edistämisestä kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspis-
teiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön 
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, 
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtä-
vään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista 
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtä-
västä saa RedNetistä osastotoimistosta tai 
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/node/25196 

ept-verkosto.fi
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 22.-25.8. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneil-
le! Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti ar-
violta 1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, 
miten käteisen vähetessä moni osasto oli ot-
tanut käteiselle vaihtoehtoisia maksutapoja 
haltuun. Useissa lippaissa oli käytössä mo-
biilimaksamisen mahdollisuudesta kerto-
va mainos ja yhä useampi keräsi lahjoituksia 
nettilippaalla.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti mo-
nen osaston omassa Nälkäpäivä-tulokses-
sa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit 
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elä-
vä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös 
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipas-
kerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme 
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa yl-
peitä itsestänne! 

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä loka-
kuun loppuun saakka, minkä vuoksi kerä-
yksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden 
lopulla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät roh-
keasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa 
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Sata-
kunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä 
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta väli-
nettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle. 

Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi, 
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmis-
ten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden 
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuk-
sen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät ky-
syivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä 
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista. 
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä 
tai paperilomakkeella. 

Katukyselystä kehitetään mallia avuntar-
peen ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa 
kyseessä asennekampanja tai laaja sähkö-
katko. Mallin kehittämistä jatketaan Punai-
sen Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten 
paljastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista 
kertoi tarkistaneensa tai parantaneensa ko-
tinsa turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 
020 701 2015

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä 
väline vaikuttamistyöhön 
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-avusta on muodostunut lukui-
sille vähävaraisille elinehto. Ruoka-
apuun säännöllisesti turvautuvia on 
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat sään-
nöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paik-
kakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteis-
työkumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elin-
tarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. 
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kou-
luilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. 
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jaka-
miseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu 
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.
 
Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansios-
ta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruu-
asta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä 
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista 
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun 

Oletko valmiina hankkimaan uusia jä-
seniä? Tammikuussa alkaa valta-
kunnallinen jäsenhankintakampan-
ja, johon haastamme sinut ja osastosi 
mukaan.
 
Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys 
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liitty-
vän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi 
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimi-
minen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai 
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena 
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ris-
tin kurssille.

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoi-
te jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on 
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki läh-
tevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin 
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentu-
loon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viides-
osalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on 
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamis-
järjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.
 
Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään 
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien hyväksi, mikä on 
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia 
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne 
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yh-
teyttä!
 
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi) 
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruoka-
aputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja 
vapaaehtoisille.
 

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja 
osastonne Facebook-profiileissa.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saa-
da 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osas-
ton vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän 
päästään? Jäsenmestareilta kootun koke-
muksen mukaan vastaus on kiteytetysti tä-
mä: pyytämällä, kertomalla toiminnasta ja 
pyytämällä uudestaan.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun 
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ris-
tissä!

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Järjestöavustajan esittely

Hei!

Olen Niina-Mari Hei-
nonen ja aloitin tänä 
syksynä järjestöavus-
tajana Suomen Punai-
sen Ristin Satakunnan 
piirissä. Työtehtäviini 
kuuluu toimiston oh-
jelmatyöntekijöiden 
avustaminen, joten 
työni on todella moni-
puolista. Tässä reilun 
kuukauden aikana olen 
toimistotyön lisäksi ol-
lut esimerkiksi mukana kouluvierailuilla esit-
telemässä Punaisen Ristin toimintaa sekä 
avustanut nälkäpäiväkeräyksessä. 
Olen aina halunnut tehdä työtä jolla on 
merkitys. Siksi olen iloinen, että olen pääs-
syt työskentelemään Punaiselle Ristille, jon-
ka kautta voin olla avuksi ihmisille. Tämän 
työn yksi ehdoton plussa on myös se, että 
ikinä ei voi tietää millainen päivä on edes-
sä kun saapuu töihin - se pitää työn mielen-
kiintoisena.

Alunperin olen kotoisin Raumalta, mutta nyt 
olen jo useamman vuoden asunut täällä Po-
rissa. Suomen lisäksi minulla on toinenkin 
koti, joka sijaitsee Burkina Fasossa. Burkina 
Faso on pieni sisämaavaltio Länsi-Afrikas-
sa, jossa ihmiset elävät keskellä köyhyyt-
tä, mutta siitä huolimatta omaavat erittäin 
positiivisen elämänasenteen sekä hetkessä 
elämisen taidon. Afrikan matkani ovat teh-
neet minuun syvän vaikutuksen ja matkaan 
sinne aina kun minulla on siihen mahdolli-
suus.

Nyt tässä piiritoimistolla työskennellessä-
ni olen huomannut ja myös yllättynyt siitä 
kuinka laajaa ja monipuolista Punaisen Ris-
tin toiminta on, sekä Suomessa että maa-
ilmalla. Kiitos hyvän työyhteisön, olen jo 
paljon oppinut uutta mutta paljon on vielä 
opittavaa. 
Toivon kaikille Tässä ja nyt -lehden lukijoil-
le tunnelmallista loppusyksyä ja hyvää jou-
lun odotusta!

Ystävien kesätapaaminen Lapissa

Punaisen Ristin ystävät kohdeystävineen Eu-
rajoelta, Luvialta, Lapista ja Raumalta viet-
tivät elokuista kuutamoiltaa seurakunnan 
kesäkodilla Narvijärven rannalla Lapissa. Ti-
laisuudessa oli haitarinsoittoa, yhteislaulua 
ja mukavaa yhdessäoloa. Myös monet käyt-
tivät hyväkseen saunomismahdollisuuden ja 
pulahtivat uimaan järven virkistävään ve-
teen. Paikalle oli tullut 70 ystävää. 
Kiitos lappilaisille järjestelyistä ja tervetuloa 
ensi vuonna Raumalle!

Teksti ja kuva: Riitta Tenlén 

Nälkäpäiväkeräys

Keräys sai osastomme kerääjät ja limpun-
myyjät liikkeelle kaikkialla Satakunnassa. 
Osastojen omia kerääjiä oli kaikkiaan liik-
keellä noin 900 henkilöä. Lisäksi vielä kou-
luissa ja yrityksissä suoritetut keräykset. 

Lämmin kiitos Nälkäpäivästä teille kaikil-
le osastoille, keräysjohtajille ja kaikille muille 
vapaaehtoisille!

Kuva: Nälkäpäivän avajaistilaisuudesta Kontin pi-
halla Porissa. Kuvassa piiritoimiston henkilökun-
taa; Nina Fisk, Eeva-Liisa Koskinen ja Ellinoora 
Söderman
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Osaston hallinto kuntoon
Muistattehan seuraavat asiat:
• Syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuun-
nitelma ja budjetti piiritoimistoon kokouksen 
jälkeen. Huom! Toimintasuunnitelman pohja-
na on toimintalinjaus.

• J1- ja J2-kortit (nimenkirjoittajat ja luotta-
mushenkilöt) viimeistään 31.1.19 mennessä 
piiritoimistoon. Nimenkirjoittajien ilmoitta-
minen rekisteriin on myös osaston juridisen 
olemassaolon ehto. Ajan tasalla olevat yh-
teystiedot takaavat myös paremman yhtey-
denpidon, tuen ja ohjauksen osastolle.

• Toimintatilastot piiritoimistoon 15.1. men-
nessä jos se tehdään osastossa käsin, muu-
toin sähköisesti 31.1. mennessä. (Linkki 
aukeaa rednetissä joulukuun puolella)

• Toimintakertomukset ja tilinpäätökset ke-
vätkokouksen jälkeen tai huhtikuun loppuun 
mennessä piiritoimistoon.

Luottamushenkilöiden koulutuspäi-
vä
Punaisen Ristin valmiuden ytimenä on toimi-
va osasto. Siksi järjestämme koulutuspäivän, 
joka koskee kaikkia osaston luottamushen-
kilöitä. Koulutus sopii niin uusille kuin kon-
kareillekin. Vertaiskeskustelujen kautta 
saadaan parasta tukea omalle toiminnalle.  

Aika: lauantai 2.2.2019 klo 9.30 -noin 15.30

Paikka: Hotelli Hiittenharju, Hiitteenharjun-
tie 1 Harjavalta

Kohderyhmä: kaikki osaston J-korteissa 
mainitut luottamushenkilöt ja ryhmien yhte-
yshenkilöt  

Ilmoittautuminen perjantaihin 25.1.2019 
mennessä joko satakunta@punainenristi.fi 
tai 020 7012820 (klo 9-15). Ilmoittautuminen 
etukäteen tarjoilua varten!

Lisätiedustelut: p. 020 7012820 tai p. 040 
5630118

Järjestäjä: SPR Satakunnan piiri yhteistyös-
sä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen 
tilaus
Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin halli-
tuksen jäsenille ja hallituksen asettamien va-
lio- ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen 
nimenkirjoittajille ja muille luottamushenki-

löille. Jotka mainitaan J2-kortissa (ei kuiten-
kaan hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimi-
joille hintaan 25€/vuosi. Tilaus ilmoitetaan 
piiritoimistoon 31.1.19 mennessä postitse 
SPR Satakunnan piiri, Pohjoispuisto 3 28100 
Pori, puh. 020 701 2820 tai sähköpostitse sa-
takunta@punainenristi.fi

Järjestötiedote on myös luettavissa piirin 
nettisivuilla satakunta.punainenristi.fi

Jäsenhankintakampanja 2018

1. Osasto, joka kasvattaa jäsenmääräänsä 
10% vuonna 2018, saa 100€ lahjakortin, jon-
ka voi käyttää haluamallaan tavalla. 

2. Osasto, joka huhtikuun loppuun mennes-
sä lähettää jäsenkirjeen tms., osallistuu kol-
men herkkukorin + 50€ s-ryhmän lahjakortin 
arvontaan.

3. Osasto, joka ilmoittaa piiriin, miten aikoo 
rekrytoida uusia jäseniä Punaisen Ristin vii-
kolla tai Nälkäpäivänä, osallistuu 3 kpl 100€ 
arvoisen SPR verkkokaupan lahjakortin ar-
vontaan.

Kampanjan toinen ja kolmas vaihe on nyt 
suoritettu! Kolmannen vaiheen arvonta eli 
3kpl:tta 100€ lahjakortteja SPR verkkokaup-
paan suoritettiin 10.10. 
Arpaonni suosi seuraavia osastoja: Vamma-
la, Luvia, Nakkila. Onnittelut voittajille! 

Kampanja on edelleen käynnissä ja jokainen 
osasto, joka kasvattaa jäsenmääräänsä 10% 
saa 100€ lahjakortin, jonka voi käyttää halu-
amallaan tavalla. Tämän hetkisen tilanteen 
näet seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, 
johon on koottu osastokohtaisesti tiedot ta-
voitteesta ja tilanteesta 10.10. mennessä. 

Vielä on vuotta jäljellä ja ehtii hankkia uusia 
jäseniä. Kerrotaan toiminnastamme ja pyy-
detään rohkeasti ihmisiä liittymään jäsenik-
si. Hyödynnetään loppuvuoden rutistukseen 
myös somen voimaa. Piiri julkaisee some-
päivityksen, jossa kehotetaan ihmisiä liit-
tymään jäseneksi. Päivitys julkaistaan 1.11. 
piirin facebook-sivulla sekä instagramissa. 
Päivitykset ovat vapaasti osastojen jaetta-
vissa, joten sen voi suoraan jakaa osaston 
omille sivuille. Viedään yhdessä kampanja 
hyvällä vireellä loppuun saakka!

Lisätietoja voi kysellä Eeva-Liisalta ja Ninalta
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Osasto        Tilanne 31.12.17    Tavoite uusia   Uudet 10.10.18    Tilanne 10.10.18
SPR Ahlaisten osasto    38     4   2  40
SPR Eurajoen osasto    193     19   2  180
SPR Euran osasto    220     22   5  212
SPR Harjavallan osasto   178     18   7  172
SPR Hinnerjoen osasto   31     3   0  30
SPR Honkajoen osasto   24     2   1  24
SPR Huittisten osasto    189     19   6  176
SPR Ikaalisten osasto    108     11   2  105
SPR Jämijärven osasto   74     7   2  71
SPR Kankaanpään osasto   143     14   2  142
SPR Karvian osasto    34     3   4  37
SPR Kiikoisten osasto    36     4   0  30
SPR Kokemäen osasto   182     18   4  177
SPR Kullaan osasto    30     3   0  27
SPR Köyliön osasto    41     4   0  38
SPR Lapin osasto    157     16   2  145
SPR Lavian osasto    47     5   1  44
SPR Luvian osasto    104     10   10  109
SPR Merikarvian osasto   77     8   1  73
SPR Mouhijärven osasto   74     7   1  70
SPR Nakkilan osasto    100     10   4  100
SPR Noormarkun osasto   113     11   9  114
SPR Pohjois-ikaalisten osasto  30     3   0  27
SPR Pomarkun osasto    53     5   0  51
SPR Porin osasto    858     86   12  787
SPR Punkalaitumen osasto   86     9   7  89
SPR Rauman osasto    555     56   18  536
SPR Siikaisten osasto    72     7   0  68
SPR Säkylän osasto    91     9   2  87
SPR Ulvilan osasto    149     15   0  137
SPR Vammalan osasto   337     34   15  340
SPR Äetsän osasto    109     11   1  107
YHTEENSÄ   4 533    453          120  4345

PYYNTÖ NIMETÄ EHDOKAS PIIRIN 
HALLITUKSEN ALAISEEN TOIMIKUN-
TAAN! NUORISOTOIMIKUNTA KAUDEL-
LE 2019

Vuosi lähenee loppuaan ja osastot nimeävät 
alkuvuodesta J-korttien kautta vapaaehtoi-
sia eri tehtäviin. Piirin hallituksen alla toimii 
erilaisia toimi- ja valiokuntia, joista nuoriso-
toimikuntaan on aika tehdä henkilövalintoja 
vielä ennen vuoden vaihdetta. 

Nuorisotoimikunta koostuu Satakunnan pii-
rin jäsenistä, jotka ovat kiinnostuneita 
kehittämään piirin nuorisotoimintaa. Toimi-
kunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuo-
dessa. Nuorisotoimikuntaan kuuluu jäseniä 
sekä kolmivuotiskaudeksi että yksivuotis-
kaudeksi. Kolmivuotiskauden jäsenet nime-

NUORISOTOIMINTA

tään yleiskokous vuonna ja yhden vuoden 
mittaiseen kauteen nimetään henkilöt ai-
na näin vuoden vaihteessa. Nyt nimetään 
ehdokkaita yksivuotiskaudelle eli vuodelle 
2019. 

Nuorisotoimikunnan tehtäväksi on asetettu 
seuraavat tehtävät:

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

2. Nuorisotoimikunta suunnittelee ja auttaa 
toteuttamaan piirin nuorisotoimintaa.

3. Nuorisotoimikunta toimii linkkinä keskus-
toimiston nuorisotiimin, valtakunnallisen 
nuorisotoimikunnan ja osastojen välillä.

4. Nuorisotoimikunta määrittelee itselleen 

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

Osaston hallituksen tekemät jäsenehdo-
tukset nuorisotoimikuntaan tulee lähettää 
toiminnanjohtajalle 9.12.18 mennessä. Piiri-
hallitus vahvistaa uuden nuorisotoimikunnan 
vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Materiaalia lasten ja nuorten kanssa 
toimimiseen

Punaisen Ristin koulusivujen sisällöt ovat uu-
distuneet! Vaikka puhumme koulusivuista, 
ovat materiaalit hyvin sovellettavissa koulu-
vierailujen lisäksi kerhotoimintaan tai erilai-
siin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
Materiaalit löytyvät tuttuun tapaan osoittees-
ta www.punainenristi.fi/koulusivut. 
Kohdan ”opetuksen tueksi” löytyvät katego-
riat: 

- Globaalikasvatus
- Ensiapu ja terveys 
- Yhdenvertaisuus
- Hyvinvointi ja ystävyys
- Humanitaarinen oikeus 
- Videot ja aamunavaukset

Näiden alle on rakennettu erilaisia materi-
aaleja, jotka on rakennettu erikseen ala-
koululaisille, yläkoululaisille ja toisen asteen 
opiskelijoille. Sivujen materiaaleista erityi-
sesti Globaalikasvatuksen ja Hyvinvoinnin ja 
ystävyyden materiaalit ovat saaneet uutta il-
mettä. Globaalikasvatuksen sivulle on uu-
tena tullut esille Riskien Keskellä -sovellus, 
joka toimii tabletilla tai pöytäkoneella. Sovel-
lus löytyy myös osoitteesta riskien-keskella.fi 
ja sen avulla pääsee tarkastelemaan erilaisia 
riskejä eri puolilla maailmaa, esim. sairau-
det, konfliktit, luonnononnettomuudet. 

Hyvinvoinnin ja ystävyyden alle on luotu täy-
sin uutta materiaalia myötätunto ja kaveruus 
teemalla. Tämä materiaali kulkee nimellä 
”Jos ees joku tajuis?!” ja se on jaettu viiteen 
eri osaan. Materiaalin eri osien kautta nuor-
ten kanssa on helppo käsitellä positiivisel-
la tavalla esim. kiusaamista, kuuntelemisen 
taitoa tai somekäyttäytymistä.

Näiden lisäksi uutta materiaalia on tullut 
RedNetin Kouluvierailusivujen alle. Prezi on 
uudenlainen tapa toteuttaa perinteisiä po-
wer point -esityksiä. Prezi toimii verkossa eli 

powerpointtia ei tarvitse ottaa mukaan vaan 
esitys löytyy linkin takaa. Prezi alustalle on 
nyt luotu Punaisen Ristin järjestöesittely, 
Asenne-talkoot ja KivaKunHuomaat! esityk-
set. Nämä esitykset ovat vain vapaaehtois-
ten käyttöön ja erityisesti Punaisen Ristin 
järjestöesittely toimii myös vanhemmalle 
kohderyhmälle. Ohjeet ja ns. ”vuorosanat” 
on näihin materiaaleihin kirjoitettu ja ne löy-
tyvät samalta sivulta kuin linkit eli RedNetin 
kouluvierailujen materiaalisivulta.

Käykää rohkeasti tutustumassa ja kokeile-
massa uusia materiaaleja!

Materiaalit ovat esillä myös 10.12. järjestet-
tävässä nuoriso- ja kouluyhdyshenkilöiden 
tapaamisessa. Kutsumme kaikki Satakunnan 
alueen nuoriso- ja kouluyhdyshenkilöt se-
kä muut nuorten toiminnassa mukana olevat 
(tai siitä kiinnostuneet) Itsenäisyyspäivän 
rääppiäisiin klo 17.30-20 Poriin (tarkempi 
paikka varmistuu myöhemmin). Tapaamises-
sa paikalla myös keskustoimiston koulu ja 
oppilaitosyhteistyön koordinaattori Johanna 
Korkeamäki. Tarjoilun vuoksi ilmoitathan ta-
paamiseen osallistumisestasi Ninalle, p. 040-
1429298, nina.fisk@punainenristi.fi

Ystävätoiminnan aluetärskyt

Piiri järjestää monimuotoisen ystävätoimin-
nan ALUETÄRSKYT seuraavasti:

Luvia 20.11. klo 17.30-20.00
Vanha kanttorila, Luvian kirkkotie 16

Kankaanpää 22.11. klo 17.30-20.00 
SPR Sydäntupa, Keskuskatu 32, Kpää

Sastamala 27.11. klo 17.30-20.00 
SPR Ystäväpirtti, Puistokatu 18, Vammala

Ohjelmassa on mm. pakina ikääntymisestä 
ja kohtaamisista sekä 72h -koulutus. Lisäksi 
ajankohtaisia asioita ja iltapalaa tarjolla.
• 72h -koulutus opastaa omatoimiseen va-
rautumiseen
• auttaa tunnistamaan riskejä
• kertaa perusasiat kodin turvallisuudesta
• opastaa taitojen hankkimiseen ja harjoitte-
luun

Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta: 
Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825,
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai 
Eeva-Liisa Koskinen p.020 701 2827,
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄ-
TOIMINTA
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RUOKAA & KOHTAAMISIA-hankkeen 
terveiset

Hanke PÄHKINÄNKUORESSA
Hanketta toteutetaan STEAn rahoituksella ja 
se on kolmevuotinen. Tavoitteena on kohda-
ta SPR:n ruoka-apuun turvautuvia ihmisiä ja 
pyrkiä selvittämään mitä avuntarpeita heil-
lä on ruoka-avun lisäksi sekä tarjota vapaa-
ehtoistyönä toteutettavaa tukea ja ohjausta 
yksilöllisesti.
Allekirjoittanut työskentelee hankkeessa 
50%:lla työajalla. Osastot, joissa hanketta 
viedään eteenpäin ovat Rauma ja Kankaan-
pää. 

Kuulumiset RAUMALTA
Hanke käynnistyi mukavissa tunnelmissa 
Juhannusjuhlien merkeissä Rauman osas-
to Kirpparin pihalla. Paikalla oli runsaasti vä-
keä. Ruokaa & Kohtaamisia hanke esittäytyi 
ja sai osakseen paljon kiinnostusta. Ensim-
mäinen hanke-info keräsi myös runsaasti vä-
keä osaston tiloihin. Seuraava tapaaminen 
olikin sitten jo tulevan suunnittelua yhteisen 
työpajan merkeissä. Muutamia tapaamisia 
ehdittiin vielä pitämään ennen varsinais-
ta vapaaehtoisille suunnattua ystäväkurs-
sia. Runsaslukuiset kohtaamiset ja hankkeen 
esittelyt on toteutettu myös Silakka-mark-
kinoilla ja Asunnottomien yössä. Tämän 
syksyn ensimmäinen EU ruokakassien ja-
ko tapahtui 24.10., jolloin avoinna on myös 
R&K-kohtaamiskahvila. Kohtaamiskahvilal-
le näyttää olevan tarvetta ja suunnitelmissa 
onkin sen aukiolon säännöllistäminen.

Kuulumiset KANKAANPÄÄSTÄ
Ruokaa & Kohtaamisia -hanke rantautuu 
Kankaanpäähän. Sen johdosta ihka ensim-
mäinen EU ruoka-apu satsi saapui Kankaan-
pään osastolle tiistaina 16.10. (noin 2600 
kiloa). Ruokakassien jakaminen aloitetaan 
marraskuussa. Sitä ennen järjestetään SPR-
info hankkeesta, jolloin kerrotaan järjes-
tömme monipuolisesta toiminnasta, mutta 
erityisesti Ruokaa & Kohtaamisia hankkees-
ta. Info-päiväksi on sovittu tiistai 30.10.
Hankkeen toimesta järjestetään 4.12. Itse-
näisyyspäivän juhlapäivällinen. Kutsua ruo-
kailemaan jaetaan ruokakassin hakeneille. 
Ruokaa & Kohtaamisia hanke polkaistaan 
käyntiin työpajalla vielä joulukuussa ja va-
paaehtoisten koulutus järjestetään alku-
vuonna 2019.

Lisätietoja Ruokaa & Kohtaamisia hankkees-
ta voi tiedustella Anne-Mari Hakunilta.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄ-
TOIMINTA

Ruoka-apu Punaisessa Ristissä

Suomen Punainen Risti jakaa ruoka-apua 
Satakunnan piirin alueella useissa eri muo-
doissa.  Suurin yksittäinen ruuan toimittaja 
on EU:n ruoka-apuohjelma. Lisäksi osastois-
sa tehdään ruuanjakoa yhteistyössä paikal-
listen tahojen, kuten kauppojen, koulujen ja 
keskuskeittiöiden kanssa.

Ruoka-apukoulutus 2.2.2019
Ruoka-apua jakaville osastoille järjestetään 
perehdytys / koulutus la 2.2. 2019 luotta-
mushenkilökoulutuksen yhteydessä. 
Koulutuksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Ruoka-avun tarve
• Mikä ruoka-apu ja mitä voidaan jakaa?
• Ruoka-aputoiminta SPR:ssä
• Mitä ruoka-aputoiminnan käynnistämiseen 
tarvitsee?
• Oheistoiminta ruoka-avussa
• Verkostoyhteistyö
•Mitä materiaalia ja tukea on saatavilla?

Lisätiedot Anne-Mari Hakunilta.

OMAISHOITOPERHEIDEN TUKITOI-
MINNAN KUULUMISIA

Vapaaehtoisten KUTSUSEMINAARI järjestet-
tiin 6.-7.9. Siilinjärvellä Kuopiossa.
Satakunnan piiri oli jälleen hienosti edus-
tettuna seminaarissa. Mukana oli 22 vapaa-
ehtoista ja matkaan lähdimme jo edellisenä 
päivänä, jotta olisimme varmasti ajoissa pai-
kalla. Yhteinen bussimatka oli ratkiriemukas 
ja seitsemän tuntia bussissa hurahti nopeasti 
suuntaan ja toiseen.

Seminaarin teemoina oli mm. vapaaehtoi-
sen jaksaminen ja voimavarat, rahahuolet 
puheeksi sekä voimaa ja hoivaa luonnosta – 
GreenCare. Illalla nautimme hyvän ruuan li-
säksi ratkiriemukkaasta teatteriesitykses
tä.

Vapaaehtoisen palaute ko. päiviltä:
 ”SPR on todella monipuolisesti toimiva jär-
jestö sosiaalisen tuen alueella”
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Kiitos jälleen kerran kaikille mukana olleil-
le ja ensi vuonna ollaankin ehkä lähempänä 
Satakuntaa!

Omaishoitajien hyvinvointipäivät 
Ikaalisten kylpylässä

Satakunnan ja Länsi-Suomen piirit järjestivät 
yhteistyössä omaishoitajien hyvinvointipäivät 
11.-12.10., joissa mukana oli 20 omaishoita-
jaa eri puolilta Satakuntaa ja Pohjanmaata. 
Ko. päivät olivat maksuttomat omaishoita-
jille ja omaishoitajat olivat todella tyytyväi-
siä päivien antiin. Ensimmäisenä päivänä 
oltiin psyykkisen hyvinvoinnin äärellä, kii-
tos Tuijalle Raumalle. Toisena päivänä pidet-
tiin Auttajakurssi sekä keskusteltiin fyysisen 
hyvinvoinnin tärkeydestä. Hyvinvointipäivien 
alussa Ikaalisten osaston puheenjohtaja piti 
tervehdyspuheen osallistujille.

Tiedoksi
Huittisten osastossa pilotoidaan ensimmäise-
nä marraskuun lopulla omaishoitajille suun-
nattua koulutuspäivää ”Ensiaputaidot ja 
turvallinen arki, tukea ja terveyttä omaishoi-
tajille”.
 

Koulutus on omaishoitajille maksuton ja kes-
tää kuusi tuntia. Ensi vuonna koulutuksia 
tullaan järjestämään omaishoidon tukitoi-
mintaa järjestävissä osastoissa.

Lisätietoja Eeva-Liisalta, p. 020 701 2827, 
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

Ensiapuryhmien PIKKUJOULUT 
Aika: 30.11.2018, klo 18-21.00 
Paikka: Lavian Metsästysseuran Metsästys-
maja, Lavia.
Sitovat ilmoittautumiset Tiinalle 18.11. men-
nessä sekä erityisruokavaliot. 

Ruoka kustannus 5€/hlö, kerätään paikan 
päällä. 
Ohjelmassa yhdessäoloa, kevään suunnitte-
lua ja yllätysohjelmaa. Pikkujoululahja myös 
mukaan (8-12€); lahjan tulee liittyä talveen.

EA3-kurssi
EA3 järjestetään 1.-4.5.2019 yhteistyössä 
Varsinais-Suomen piirin kanssa Laitilassa.

Ilmoittautuminen on 15.12.2018 mennessä 
(lyytilinkki tulee vk45)

Edellytyksenä EA2 suoritettuna (ja suositel-
laan ensiapupäivystäjän peruskurssia)

Hinta on 350-400€/kurssilainen.

Valmistelevat illat kurssia varten järjestetään 
maaliskuussa kahtena iltana (tarkentuu jou-
lukuussa).

Lisäinfoa Tiinalta, p. 0400 651105,
tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi                         

Osaamisen varmistaminen vuosille 
2019-2021 

Ensiapupäivystäjien osaamisen varmista-
minen järjestetään marras- ja joulukuussa 
2018 sekä tammikuussa 2019 kaikille Sata-
kunnan piirin alueella päivystäville ensiapu-
päivystäjille piirin toimesta. 

ILMOITTAUTUMISET RYHMÄNJOHTAJAN 
KAUTTA TIINALLE!

Ohessa aikataulu:
Ma 26.11. Pori, Pohjoispuisto 2 klo 17.30 alk.
Ma 3.12. Vammala, klo 18 alkaen
To 13.12. Ikaalinen, klo 17 alkaen
Ti 8.1.19  Pori, klo 17 alkaen
To 10.1.19 Rauma, klo 18 alkaen (varmistuu)

Valtakunnallisia koulutuksia v.2019
7.-8.2.19 Ensiapusymposium (KT) Helsinki
1.-3.3.19 Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,            
Nynäs, Heinola
23.-24.3.19  EA-, HETU ja EHU-seminaari, 
(KT) Helsinki
4.-8.6.2019 Ryhmänjohtajakurssi, Nynäs
24.-25.8.19 Valtakunnallinen ensivasteharjoi-
tusviikonloppu
26.10.19 Valtakunnallinen valmiusharjoitus, 
teemana vesikriisi (KT)

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄ-
TOIMINTA ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA



18

- SATAKUNNAN PIIRI -

Suomen Punaisen Ristin terveyden edistä-
misen ohjelmat sisältävät: Terveyspisteet, 
päihdetyö ja hiv- ja seksuaaliterveystyö se-
kä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennalta-
ehkäisy.

TERVEYSPISTEET

Piiri järjestää 2 x vuodessa täydennyskoulu-
tus/virkistystapaamisen. Toinen tapaamisista 
on tänä vuonna yhdessä monimuotoisen ys-
tävätoiminnan kanssa.

• Valtakunnalliset terveyspistepäivät 19.-
20.1. (lisä-infoa tulossa)
• Vapaaehtoistoiminnan tärskyt 9.2. Harja-
valta (ohjelma sosiaalipalvelu ja ystävätoi-
minta kohdassa)

Lauantaina 1.12.18 Porissa klo 9-16

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa

organisaatiossa, osana työtä tai harrastusta?  

Koulutus tarjoaa materiaalia ja menetelmiä

turvallisuusaiheisten tilaisuuksien

järjestämiseen.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

satakunta@punainenristi.fi 

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN 
ENNALTAEHKÄISY

Piiri järjestää yhteistyössä keskustoimiston 
kanssa TURVAKOUTSI-kouluttajakoulutuk-
sen. Koulutus valmentaa kodin turvallisuus-
aiheisten tilaisuuksien esim. tapahtumien tai 
luentoja järjestämiseen. 

SINUSTAKO TURVAKOUTSI?

Turvakoutsi-koulutus lauantaina 1.12.18 Po-
rissa. Katso mainos alla.

Seuraavat Koulutukset pidetään:
• Turvakoutsi Rauma  16.3.19
• Turvakoutsi Kankaanpää  13.4.19
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TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

MARRASKUU
2-4.11. Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus, Ny-
näs, valtakunnallinen
5.11. Laitosetsintä harjoitus, Pori
9-10.11.  Auttajat Ulapalla vapaaehtoisristeily
12.11. Nuori nuorelle-koulutus, Pori
vko 46 Yksinäisyysseminaari 
vko 46 Kouluttajien tapaaminen
17.11. Tulijan tukena -koulutus, Rauma
22.11. Ensihuoltoharjoitus, Kankaanpää
22.11–24.12. Hyvä Joulumieli-keräys, valtak.
26.11.–2.12. Omaishoitajien viikko, valtak.
30.11. Satakunnan EA-ryhmien pikkujoulut
30.11. Vapepan valmiuspäivystäjät/vapepajoh-
tajat/toimikuntien pj:t

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä, valtakunnallinen
3.12. Pimeä etsintäharjoitus
10.12. Nuoriso- ja kouluyhdyshenkilöiden tapaa-
minen, Pori
12.12. Piirihallituksen kokous

2019

TAMMIKUU
10.1.RUOKAA & KOHTAAMISIA info,Kankaanpää
12.1. 72-tuntia kouluttajakoulutus, Kankaanpää
12.-13.1. HETU-jatkokurssi, Pori
16.1. R & K Ystäväkurssi, Kankaanpää
17.1. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osa I  
Sastamala
19.1.Terveyspistepäivät, Helsinki
19.-20.1. Kouluttajapäivät, valtakunnallinen

23.1. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osaI Pori 
25.- 26.1. Vapepa Valmiusavaus, Satakunta 

HELMIKUU
2.2. Luottamushenkilökoulutus, Harjavalta
4.2. Pärjätään yhdessä-loppuseminaari, Helsinki
7.-8.2. Ensiapusymposium, Helsinki
9.2. Monimuotoisen ystävätoiminnan tärskyt
& terveyspistevapaaehtoisten tapaaminen, Hvalta
12.2. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osa II  
Sastamala
13.2. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osa II, Pori
14.2. Ystävänpäivä     

MAALISKUU
1.-3.3. Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, Nynäs
1.-2.3.VAK kouluttajien tapaaminen, ?
5.3. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osa III  
Sastamala
6.3. SPR Kokonaisvalmiuden koulutus osa III, Pori
14.3. ”Yksinäisyys” / Osallisuus-seminaari, Pori
16.3. Turvakoutsi-koulutus, kaikille avoin, Rauma
18.-24.3. Rasimisminvastainen viikko, valtak.
23.-24.3. EA-, HETU ja EHU-seminaari, Helsinki
27.3. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttajat)  
Pohjois-Satakunta
28.3. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttajat)  
Rauma
30.3. SPR Kokonaisvalmiuden harjoitus osa  
Sastamala

Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin netti-
sivuilta satakunta.punainenristi.fi ja vapepan kou-
lutuksista vapepa.fi

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

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

HENKILÖKUNTA:
sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

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

Järjestöavustaja, Niina-Mari Heinonen
040 7289622

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Pakolaistyönsuunnittelija, Ellinoora Söderman 
040 142 4244

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

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

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

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

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

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Vastaanottotoiminnan johtaja, Juho Suoramaa
040 761 1669

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

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

KONTTI
Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Asiakaspalvelu, puh: 040 1390 737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00
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Satakunnan piiri järjestää VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
TÄRSKYT. Tervetulleita ovat KAIKKI ystävätoiminnassa ja 
terveyspistetoiminnassa olevat VAPAAEHTOISET. 

Ohjelmassa mm. alustuksia, toiminnallisia työpajoja sekä buffetruokailu 

Tapaaminen järjestetään 9.2.2019 klo 9.30-14.00 Harjavallassa 
Hotelli Hiittenharjulla, osoitteessa Hiittenharjuntie 1. 

Alustava ohjelma 

klo 9.30  Aamukahvit 

 Tervetulotoivotukset ja avaussanat 
klo 10.00 Terveyden edistämisen ohjelmat Punaisessa Ristissä 

Päihteet  
Lääkkeet ja ikäihmiset 
Etsivä vanhustyö 
 
Työpajatyöskentelyä 

n.klo 13.00 Buffetruokailu 
 Turvallista kotimatkaa! 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnassa ja 
terveyspistetoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Ilmoittautumiset 30.1.mennessä satakunta@punainenristi.fi tai 020 7012820 
Lisätiedot:  
Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
Eeva-Liisa Koskinen p. 020 701 2827 eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi 
 

MONIMUOTOISEN  
YSTÄVÄTOIMINNAN VAPAAEHTOISTEN ja 

TERVEYSPISTEVAPAAEHTOISTEN YHTEISET  
TÄRSKYT  

 

 

Tervetuloa mukaan! 

 


