
 

 
        

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen 

on avoin kaikille. 

Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat 

keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.00 – 15.00. 

Tervetuloa kahville ja juttutuokiolle! 

 

Kammarikerholaiset kokoontuvat maanantaisin  

klo 10.00 – 12.30. 

 
 

 

 

 

 

 

NOUSIAISTEN OSASTO   JÄSENTIEDOTE 2012 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PUHEENJOHTAJAN KIRJOITUS 
 

 

Hyvä jäsen! 
 

Kesällä 2011 vietti osastomme 60-vuotisjuhlaansa Vuorenpään Leenan ja Veijon pihapiirissä 

ilman ollessa meille suotuisa. 
 

Esittelimme 60-vuotisjuhlassamme lyhyen koosteen toiminnastamme. Osastomme 

tarkoituksena on tehdä koko toiminta-ajaltaan historiikki. Haastattelemme aktiivisia Suomen 
Punaisen Ristin osastolaisia, jotka ovat olleet mukana lähes alusta asti. Pyrimme löytämään 

vanhoja valokuvia toiminnastamme tältä ajalta. Jäseniämme, joilla on toiminnasta ja 

tapahtumista erilaisia muistoja kerrottavanaan ja ehkä myös valokuvia, pyydämme 

ottamaan yhteyttä osaston sihteeriin Arja Hyväriseen, puh. 040-7031025, 
arja.hyvarinen@luukku.com. 

 

Jäsentiedotteen sivulta löydätte tapahtumakalenterin, 
jossa on tärkeimmät tapahtumamme. Tervetuloa 

osallistumaan tapahtumiimme! 

 

Haluatko jatkossa jäsentiedotteen ja tietoja osaston 
tapahtumista sähköisenä? Halutessasi voit laittaa 

yhteystietosi osaston sähköpostiosoitteeseen 

nousiainen@punainenristi.fi.  
 

Kevätterveisin 

 
Lasse Heino 

puheenjohtaja 

puh. 044-5450801 

lase.heino@gmail.com 
 

 

 

mailto:arja.hyvarinen@luukku.com
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OSASTON YSTÄVÄYRITYKSET/ 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Toimintaamme ovat tukeneet Kone-Viitasalo Oy 

 Kuljetus T ja J Isotalo 

 Nousiaisten Tilikeskus Oy 
 Nousiaisten Apteekki 

 Nousiaisten Osuuspankki 

 Sihy Oy 

 TPM-Kuljetus Oy 
 Marweld Oy 

 Westlog Oy 

 Puutyöliike J. Heikkilä Oy 
Kiitos kannatuksestanne! 

Suosittelemme tukijoidemme palveluksia!  

Tänä vuonna olemme saaneet tukea jäsentiedotteen painatuksessa ja postituksessa 
yhteistyökumppaneiltamme. 

 

Verenluovutustilaisuudessa vuoden 2011 tammikuussa tarjoilun järjesti osasto. Syyskuun 

verenluovutustilaisuus oli 70. kerta Nousiaisissa, täytekakun tarjoili Veripalvelu ja 
voileipätarjoilun hoiti Nousiaisten Lions Ladyt. Kiitos yhteistyöstä! 

 

Kiitos kaikille jäsenillemme. Maksamalla jäsenmaksun tuet oman 
kotipaikkakuntasi osaston toimintaa. 

 

Kiitos myös ainaisjäsenillemme!  

 

 
NUMMEN KAMMARI 
 
Nummen Kammari on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12.00 – 15.00. Tarjolla on 

kahvia ja juttuseuraa. Tule viettämään leppoisaa tuokiota ystäväpiirin päivystäjän seurassa. 

Nummen Kammari on avoin kaikille! 
 

Nummen Kammarissa on myynnissä Punaisen Ristin tuotteita. Myynnissä on myös 

kammarikerholaisten tekemiä askarteluja ja käsitöitä. 
Ostamalla Punaisen Ristin tuotteita tuet samalla osastomme toimintaa. 

 

Nummen Kammaria voi tiedustella kokouspaikaksi pienille ryhmille (max.10 henkilöä) 

hintaan 25 euroa. 
 

 



 

  

TAPAHTUMAT 
 

Vietimme jo perinteiseksi muodostunutta musiikkipitoista Ystävänpäivää 12.2.2012 

Moisiokodin Henriikka-salissa. Juhlapuhujana oli kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä ja 
juhlavieraita oli yli 50 henkilöä. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
 

 Sääntömääräinen kevätkokous ke 14.3.2012 Nousiaisten Osuuspankin kokoustiloissa 
 käsitellään sääntömääräiset asiat 

 Punaisen Ristin viikon ohjelmallinen koko perheen tapahtuma Nousiaisten torilla 

la 12.5.2012 klo 10.00 – 13.00 
 lapsille ongintaa ja ilmapalloja 

 haitarinsoittoa 

 toimintamme esittelyä 
 ensiapuryhmän tilannetapahtumaesitys 

 Nummen Kammarissa kahvi- ja mehutarjoilu 

 Ystävien kevätretki 26.5.2012 

 Nousiaisten Päivät / Henrikin Markkinat lauantaina 18.8.2012 
 esittelemme toimintaamme ja myymme arpoja 

 ea-ryhmän teltassa on verenpaineen- ja kehon rasvapitoisuuden mittausta 

 veripalvelu tulee esittelemään toimintaansa 
 Nummen Kammarissa kahvitarjoilu 

 Operaatio Nälkäpäivä 13.9. – 15.9.2012  

 Nälkäpäiväkerääjiä sekä aikuisia että koululaisia on liikkeellä ja lippaita on myös 
kaupoissa ja pankissa 

 Nälkäpäivätapahtuma Nousiaisten torilla la 15.9.2012 

 myymme hernekeittoa ja Nälkäpäivä-leipää 

 Nummen Kammarissa kahvitarjoilu 
 toritapahtumaan kutsutaan mukaan muita yhdistyksiä 

esittelemään toimintaansa  

 tuottajien tuotemyyjiä 
 Verenluovutustilaisuudet  

 toukokuussa ma 14.5.2012 klo 15-18 

 syyskuussa to 20.9.2012 klo 15-18 

 Sääntömääräinen syyskokous ke 21.11.2012 Nousiaisten lukion auditoriossa 
 käsitellään sääntömääräiset asiat 

 

Toivomme jäsentemme osallistuvan ystävineen tapahtumiimme, kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita.  

 

Muutokset tapahtumapäiviin ovat mahdollisia. 
 

Tiedotamme tapahtumistamme Vakka-Suomen Sanomissa kuntapalstalla ja Nousiaisissa 

tapahtuu –ilmoituksissa sekä nettisivuillamme. 

 
Nettisivuihimme voi tutustua osoitteessa http://rednet.punainenristi.fi/node/562 

 

 

  

http://rednet.punainenristi.fi/node/562


 

KOKOUSKUTSUT VUODEN 2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN  
KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSIIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
YSTÄVÄPIIRIN TOIMINTA 

 
Suomen Punaisen Ristin Nousiaisten osaston toiminta on ns. kolmannen sektorin toimintaa, 

joka täydentää ja tukee kunnan järjestämiä palveluita. 

Toiminta on luotettavaa ja luottamuksellista ja sen tarkoituksena on mm. lievittää 
vanhusten yksinäisyyttä sekä lisätä välittämisen tunnetta. 

 

Ystäväpiirissämme on tällä hetkellä 15 vapaaehtoista, jotka lähes kaikki ovat Suomen 
Punaisen Ristin kouluttamia vapaaehtoista. He vierailevat vanhusten luona sekä toimivat 

Nummen Kammarissa päivystäjinä. 

 

Piiriimme kuuluu myös 2,5-vuotias berninpaimenkoira Veera, joka jo 
pentuna alkoi isäntänsä mukana vierailla Moisiokodin miestenkerhossa. 

 

Ystäväpiiriläiset kokoontuvat joitakin kertoja vuodessa, osallistuvat 
piirin kevätretkeen sekä oman osaston juhlien ja tapahtumien 

järjestämiseen. 

 

 

KUTSU 
 

Suomen Punaisen Ristin  

Nousiaisten osaston  

 

KEVÄTKOKOUS 

pidetään Nousiaisten Osuuspankin 

kokoustilassa  

ke 14.3.2012 klo 19.00 

Kokouksessa vahvistetaan  

tilinpäätös ja toimintakertomus 

vuodelta 2011 
 

Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa 
Hallitus 

 

KUTSU 
 

Suomen Punaisen Ristin  

Nousiaisten osaston  
 

SYYSKOKOUS 

pidetään Nousiaisten lukion 
auditoriossa  

ke 21.11.2012 klo 19.00 
 

Kokouksessa vahvistetaan 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2013 

ja 

henkilövalintojen vahvistaminen 

 
Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa 

Hallitus 



Vuonna 2011 olimme mukana seuraavissa osastomme 

tapahtumissa: 

 järjestämässä Ystävänpäiväjuhlaa, joka 13.2. 
pidettiin Henriikassa ja johon saapui lähes 90 

vierasta 

 18.6. olimme mukana järjestämässä kesäjuhlaa, 

joka pidettiin osaston 60-vuotispäivän merkeissä 
Vuorenpään tilan konehallissa 

 vanhustenviikolla lokakuussa olimme sadesäästä 

johtuen viihdyttämässä Moisiokodin asukkaita 
sisätiloissa 

 joulukuussa pidimme viimeisenä päivystyspäivänä 

Kammarilla joulutavaroiden myyntipäivää iltaan asti 
 lisäksi olimme mukana toukokuun toritapahtumassa, 

Nousiaisten Päivien markkinoilla sekä 

Nälkäpäiväkeräyksessä 

 
Tarkoituksemme on olla yhtä aktiivisia vuoden 2012 tapahtumissa. 

 

Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan toimintaamme! 
 

 

Marja Ruosteenoja 
ystävätoiminnan yhdyshenkilö 

puh. 050-362 76 88 

marjaruosteenoja@gmail.com 

 
Lahjoittamalla Hyväpäivä -keräykseen  

tuet muun muassa ystävätoiminnan  

kehittämistä kotimaassa. 

 

 
 

 

 
  

 

 

  
  

http://www.punainenristi.fi/lahjoita/hyvapaiva-kerays-kotimaan-toimintaan
mailto:marjaruosteenoja@gmail.com


 

 
NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 
 
Operaatio Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin 

vuosittainen keräys. Kolme päivää kestävässä keräyksessä 

kaikkialla Suomessa kerätään varoja järjestön 
katastrofirahastoon. 

 

Sinä voit auttaa!  
 

Tämän vuoden Operaatio Nälkäpäivä järjestetään 

13.9.-15.9.2012. 
 

Kerääjäksi voi ilmoittautua Nousiaisten osaston 

keräysjohtaja Merja Parviaiselle, puh. 050-3702254, sähköpostiosoite merjamp@gmail.com. 

 
Viime vuonna operaatioon osallistui Nousiaisissa 68 kerääjää. Nälkäpäivän tuotto oli 

4.673,96 euroa. Koululaisten osuus keräyksestä oli huomattava.  Kiitos!    

 
Katastrofirahastoon kerätyillä varoilla autetaan heitä, jotka kulloinkin eniten apua 

tarvitsevat. Nopean katastrofiavun lisäksi operaatio Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla tehdään 

pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä ja autetaan äkillisten onnettomuuksien uhreja heidän 
kotimaassaan. 

 

Tarkat säännöt sääntelevät katastrofirahastojen varojen käyttöä ja keräystoimintaa. 

Keräysten tuotosta korkeintaan 15 % voidaan käyttää keräyskuluihin. Katastrofirahaston 
kuluja ja käyttöä valvotaan jatkuvasti, joten lahjoittaja saa olla varma, että hänen 

antamansa raha päätyy avun tarvitsijalle.  

 
Toivomme, että tänä vuonna Sinäkin voit 

olla yksi lahjoittajista! 

 
Vuonna 2011 maaliskuussa osallistuimme 

Katastrofirahaston keräykseen, jolloin 

kohteena oli maanjäristyksen kokenut 

Japani. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Merja Parviainen  

keräysjohtaja  
puh. 050-3702254 

merjamp@gmail.com 

 
http://www.punainenristi.fi/keraykset-ja-kampanjat 

 

http://www.punainenristi.fi/lahjoitukset/kuukausilahjoitukset 

 

mailto:merjamp@gmail.com
http://www.punainenristi.fi/keraykset-ja-kampanjat
http://www.punainenristi.fi/lahjoitukset/kuukausilahjoitukset


ENSIAPURYHMÄ 
 
Ensiapuryhmässämme pääset opettelemaan ja harjoittelemaan monipuolisesti ensiapuun 

liittyviä tietoja ja taitoja. Ryhmämme kokoontuu joka toinen viikko torstaisin. Tarkempi 
ohjelma on saatavissa Kammarilta, osaston nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä ryhmän 

vetäjiin. 

 

Yritykset ja yhteisöt tilaavat kokeneita ryhmäläisiä erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi 
konsertteihin ja urheilukilpailuihin, huolehtimaan yleisön turvallisuudesta. 

Ensiapuryhmämme osallistui mm. syksyllä Nousiaisissa järjestettyyn Suunnistuksen 

Oravatonni-kisaan hoitaen useita ensiavun tarvitsijoita. 
 

 
 
Ensiapupäivystys Paimion moottoriradalla 2009                          Etsintätilanne Raisiossa 2009 

 

Ensiapuryhmämme on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä ja osallistuu 
viranomaisen pyynnöstä erilaisiin tehtäviin, esim. kadonneen etsintöihin. Vuonna 2010 

ryhmä oli mukana maakunnan alueella viidessä etsinnässä, vuonna 2011 alueellamme oli 

yksi etsintä. 
 

Pekka Paukku   Virpi Laine 

ryhmänjohtaja   ryhmän varajohtaja 

puh. 0400-535179   puh. 040-5082829 
pekka_paukku@dnainternet.net  laine.virpi@dnainternet.net 

 
 
KOTIMAAN APU 

 

Punainen Risti voi avustaa eteen tulevissa kriisitilanteissa. Apua annetaan äkillisissä 
onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia. 

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulipalo, luonnononnettomuus, 

liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen tai suuronnettomuus. Apua voidaan antaa 
henkisenä ja aineellisena tukena. 

 

Nousiaisten osasto on auttanut vuoden 2010 

aikana kahdessa eri onnettomuustapauksessa, 
joista toinen oli tulipalo ja toinen 

luonnononnettomuus. Vuoden 2011 aikana ei ole 

ollut auttamistehtäviä. 
 

Virpi Laine 

Kotimaan avun yhdyshenkilö 

puh. 040-5082829 
laine.virpi@dnainternet.net 

 

Auttamistilanteessa 2009 Naantalin tulipalossa. 

mailto:pekka_paukku@dnainternet.net
mailto:laine.virpi@dnainternet.net
mailto:laine.virpi@dnainternet.net


 

 

 
JÄSENSIHTEERI TIEDOTTAA 
 

Osaston jäsenmäärä vuoden lopussa oli 179. 

Vuoden aikana saimme 12 uutta jäsentä. 
Ainaisjäseniä on 12. Osastolla on kymmenen 

ystäväyritystä. Lisäystä viime vuoteen on 

kolme. 

 
Varsinais-Suomen piirin 75-vuotisjuhlassa 

annettuun lahjalupaukseen saada 10 % lisää 

jäseniä ei täydellisesti päästy, saimme 12 
uutta jäsentä, joiden lisäksi onnistuimme 

saamaan kolme uutta ystäväyritysjäsentä. 

 
Vuosijäsenmaksu on 20 euroa, alle 29-vuotiaiden nuorisojäsenten vuosijäsenmaksu on 
10 euroa.  

 
Samassa taloudessa asuvat voivat liittyä Punaisen Ristin perhejäseniksi.  

Ensimmäinen jäsen maksaa normaalin jäsenmaksun, muut aikuisjäsenet 10 euroa ja alle 

29-vuotiaat nuorisojäsenet 5 euroa. Perhejäseneksi lasketaan kaikki samassa osoitteessa 
asuvat henkilöt perhe- tai sukulaisuussuhteisiin katsomatta. 

 

Ainaisjäsenmaksu on 300 euroa.  

Osaston ystäväyritysjäsenmaksu on 100 euroa/vuosi.  
 

http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/jaseneksi 

 
Tule mukaan iloiseen joukkoomme! Tarvitsemme vapaaehtoistyöhön henkilöitä myös 

kertaluontoisiin tehtäviin esim. keräystoiminnassa ja myyntityöhön tapahtumissamme.  

 

Eeva Pulkki 
jäsensihteeri  

puh. 040-7325482 

eeva.pulkki@elisanet.fi 
 

 

Anniina Kreivilä 
jäsensihteeri  

puh. 040-7493094 

anniina.kreivila@gmail.com 

 
 

  
 

 

http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/jaseneksi
mailto:eeva.pulkki@elisanet.
mailto:anniina.kreivila@gmail.com


  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

TUOTE- JA TAPAHTUMAVASTAAVA 
 

Osastomme tuotevastaavia ovat Eeva-Liisa Virtanen ja Anniina Kreivilä, jotka hoitavat 

Suomen Punaisen Ristin tuotehankintoja osastolle. 

 
Punaisen Ristin tuotteita voi tilata tuotevastaavilta: 

 

Eeva-Liisa Virtanen  Anniina Kreivilä 
tuotevastaava  tuotevastaava 

puh. 041-5468562  puh. 040-7493094 

eeva-liisa.virtanen@luukku.com anniina.kreivila@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Eeva-Liisa Virtanen toimii myös osaston järjestämissä tapahtumissa 

yhdyshenkilönä. 

 
 

 

  

http://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/170210/Lasten heijastinliivi, 2-4 vuotiaalle?openGroup=5
mailto:eeva-liisa.virtanen@luukku.com
mailto:anniina.kreivila@gmail.com


NUORISOTOIMINTA 
 
Vuonna 2009 mukavasti alkanut nuorisotoiminta on valitettavasti vetäjien puutteessa 

hiipunut. Osastomme hakee nyt uusia vetäjiä Reddie Kids -varhaisnuorten kerholle. Kerho 
on tarkoitettu 7 - 12 -vuotiaille ja toiminnassa tulevat Punaisen Ristin periaatteet tutuiksi 

leikkien ja pelaten. 

 

Nuorisotoiminnasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä!  
Punainen Risti kouluttaa. 

 

 
Marja Ruosteenoja 

nuorisotoiminnan yhdyshenkilö 

puh. 050-362 76 88 

marjaruosteenoja@gmail.com 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

KAMMARIKERHO 
 
Nummen Kammarissa maanantaisin kokoontuva Kammarikerho on toiminut aktiivisesti jo 
kuusi vuotta. 

Kammarikerholaiset tekevät erilaisia askarteluja ja käsitöitä vuodenaikojen mukaan.  

Kammarikerholaisilla on ollut mahdollisuus käydä alan messuilla kiinnostuksen mukaan, 
kuten esim. Turun ja Tampereen Käsityömessuilla.  

 

Kammarikerholaisten tekemiä tuotteita on myynnissä Nummen Kammarissa 

 kauniita yksilöllisiä 3D-kortteja onnitteluun 
 kortteja vuodenaikojen terveisten lähettämiseen 

 kortteja ilahduttamaan ystäviä 

 mukavia ja yksilöllisiä tuliaisia 
 käsin neulottuja monenkokoisia sukkia 

 vauvoille vanttuita ja töppösiä 

 

 
Soili Suominen 

Kammarikerhon vetäjä 

puh. 044-2601037, 4315344 
soili.ja.aulis.suominen@dnainternet.net 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:marjaruosteenoja@gmail.com
mailto:soili.ja.aulis.suominen@dnainternet.net


 

YHTEYSTIETOJAMME  Nummen Kammari, Torikuja 6, Nousiainen 

ystävätoiminnan päivystyspäivät  

ke ja to klo 12-15 
 

sähköpostiosoite nousiainen@punainenristi.fi 

Hallitus 
 
Puheenjohtaja Lasse Heino 
puh. 044-5450801 
lase.heino@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja, kotimaanavun yhdyshenkilö, ensiapuryhmän varajohtaja  
Virpi Laine 
puh. 4373350, 040-5082829 
laine.virpi@dnainternet.net 
 
Sihteeri, tiedottaja Arja Hyvärinen 
puh. 4317043, 040-7031025 
arja.hyvarinen@luukku.com 
 
Jäsensihteeri Eeva Pulkki 
puh. 040-7325482 
eeva.pulkki@elisanet.fi 
 
Jäsensihteeri, tuotevastaava Anniina Kreivilä  
puh. 4317047, 040-7493094 
anniina.kreivila@gmail.com 
 

Keräysjohtaja, kouluyhteistyön yhdyshenkilö Merja Parviainen 
puh. 050-3702254 
merjamp@gmail.com 
 
Ea-ryhmän johtaja, valmiustoiminnan yhdyshenkilö Pekka Paukku 
puh. 4317194, 0400-535179 
pekka_paukku@dnainternet.net 
 
Sosiaalipalvelun/Ystäväpalvelun/ 
Reddie Kids varhaisnuorten kerhon yhdyshenkilö Marja Ruosteenoja 
puh. 4317076, 050-3627688 
marjaruosteenoja@gmail.com 
 
Jäsen Sanna Uuttu 

puh. 045-6786904 
sotapupu@suomi24.fi 
 
Tuotevastaava Eeva-Liisa Virtanen 
puh. 041-5468562 
eeva-liisa.virtanen@luukku.com 

Mukana toiminnassamme ovat: 
 

Rahastonhoitaja Sari Salomaja 
puh. 040-5816891 

 

Kammarikerhon vetäjä Soili Suominen 
puh. 4315344, 044-2601037 
 

Veripalvelun yhdyshenkilö Hilkka Stenroos 

puh. 040-7775980 

Hyvää kevään odotusta! 
Suomen Punaisen Ristin 

Nousiaisten osaston hallitus 

 

mailto:nousiainen@punainenristi.fi
mailto:lase.heino@gmail.com
mailto:laine.virpi@dnainternet.net
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