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LÄHITUPA, Pehtorinkatu 2 C, 1.krs. Hovirinnassa on avoin 
kohtaamispaikka kaikille. TERVETULOA! 
 
Lähitupa on arkipäivinä avoin klo 12 – 15. Toiminnanohjaaja 
Sirpa huolehtii ohjelmasta ja tarjoaa kahvit asiakkaille.  
 
Tule juttelemaan, kahvittelemaan tai muuten vain tutustumaan! 

 

	  	   OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA 



Puheenjohtajan terveiset 
	  
Kevätaurinko pilkistelee ja  linnut ovat jo kevätpuuhissaan. Vuorokauden lämpötilat 
vaihtelevat kuin murkun mieli, mutta kyllä ne jossain vaiheessa tasaantuvat kohti 
kesän lämpöä.  Samalla lisääntyvä valo  kasvattaa toimintatarmoa.   
 
Uusi toimintakausi pyörähti käytiin hurjalla vauhdilla. Alkuvuotta sävytti 
valmistautuminen suureen valmiusharjoitukseen, joka työllisti kaikki siihen 
osallistuneet osastot, myös Kaarinan.  Vaikka valmistelut alkoivat jo vuoden 2012 
lopulla, loppukiri otettiin kuluvan vuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Sydäntalvi 
oli kuvaava nimi tapahtumalle.  Harjoituksen luonnetta kuvasi osuvasti ilmaisu 
Suomen sydämellisin valmiusharjoitus. Sitä se olikin. Kaarinassa harjoitus sisälsi 
kolme osaa.  Osaston valmiustoiminnasta vastaavat vapaaehtoiset kokoontuivat 
torstaina 14.2. Kaarinan kaupungin ja seurakunnan edustajien kanssa päivittämään 
osaston valmiussuunnitelmaa.  Samalla hiottiin yhteen eri osapuolten rooleja. 
Työskentely jatkui vielä maaliskuussa. Samana päivänä vietettiin Lähituvalla 
perinteistä Ystävänpäivää. Varsinainen päätapahtuma oli lauantaina 16.2., jolloin 
osasto järjesti palvelutalo Värttinässä, Littoisissa, iloisen iltapäivätapahtuman kaikille 
kaarinalaisille ja Värttinän asukkaille.  Tapahtuman parituntinen vietettiin 
tanssimusiikin, hauskojen sketsien, tuolivoimistelun, aivojumpan, tanssin ja 
kahvittelun merkeissä.  Ja kuten laulussakin sanotaan: ”kaikilla oli niin mukavaa”.   
 
Kiitos kaikille vapaaehtoisille! Ilman teitä tapahtumat olisivat jääneet toteutumatta. 
 
Maaliskuussa rasismin vastainen viikko meni henkeä vetäessä. Rasismin vastaisella 
viikolla osastolla ei ollut ohjelmaa.  Asia on tärkeä ja sen vuoksi  olisi hyvä ryhtyä 
ajoissa hiomaan suunnitelmaa ensi vuodeksi . Jos olet kiinnostunut aiheesta ota 
yhteyttä. Ryhdytään yhdessä miettimään toteutuksia. 
 
Osaston toimintasuunnitelman yhtenä tavoitteena on osaston olemassaolon ja 
toiminnan tunnettuuden lisääminen. Tunnettuus on tärkeää, jotta Punaisen Ristin 
toiminnasta kiinnostuneet voivat hakeutua mukaan toimintaan. Tästä syystä osaston 
aktiivit esittelivät ensiapu ja ystävätoimintaa Kaarina-lehden ja K-Supermarket 
Katariinan tapahtumassa huhtikuussa. Tapahtuman kävijöiden määrää ei pystynyt 
laskemaan, mutta näppituntuma oli ”paljon”.   
 
Mutta vielä on kevättä jäljellä! Tietoa kevään ja alkusyksyn tapahtumista löydät 
tiedotteen seuraavilta sivuilta. Tule mukaan ja löydä oma tapasi auttaa! 
 

 
 

Hyvää kevättä toivottaen! 
 
 
   Marja-Helena Salmio 
   puheenjohtajan 

H 



 

YYSTÄVIÄ JA SAATTAJIA TARVITAAN 
Tule ystäväksi! Ystävätoimintaan tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Tarve on 
sekä tapauskohtaisista eli asiointiapuun tulevista saattajista että 
pitempiaikaisiin ystävätapaamisiin sitoutuvista ystävistä. Tällä hetkellä 
ystävätoiminnassa on mukana 15-20 aktiivista jäsentä, jotka tekevät 
arvokasta työtä voimiensa mukaan.  Lisävoimat eivät kuitenkaan olisi 
pahitteeksi. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisia ystävätoimintaan, joka 
on luottamukseen perustuvaa, yksinäisyyttä lievittävää ja osallisuutta 
lisäävää. Jos olet kiinnostunut ystävätoiminnasta, ota yhteyttä Annikki Alho, 
p. 040 900 2511 tai Marja-Helena Salmio p. 044 200 5001 tai Lähituvalle, p 
02 243 5353. 
Tule Sinäkin antamaan ja saamaan! 
 
ENSIAPURYHMÄN TOIMINTA 
Kaarinan osasto ensiapuryhmä on Peimarin ryhmä. Peimarin ryhmä on 
neljän osaston, Kaarinan, Piikkiön, Paimion ja Sauvo-Karunan, yhteinen 
ensiapuryhmä. Ryhmä hioo harjoituksissa säännöllisesti taitojaan ja 
kouluttautuminen on oleellinen osa toimintaa. Jos olet kiinnostunut 
ensiapuryhmän yoiminnasta, ota yhteyttä Tuula Waldeniin, p. 050 523 4662 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
Seuraava tapahtuma on Punaisen Ristin viikko 6.5. – 12.5.2013.  
Alustavat suunnitelmat on tehty. Varsinainen tapahtumapäivä on 8.5. Silloin 
esittäydymme Kaarinan keskustassa. Esittelemme osaston toimintaa sekä 
myymme itse tehtyjä tuotteita kuten keraamisia teepussialustoja. Mukana 
on myös Punaisen Ristin ajankohtaisia tuotteita, esimerkiksi 
pyöräensiapulaukkuja, punkkipihtejä ja avaruuslakanoita retkeilijöille.  
Olet tervetullut Punaisen Ristin viikon valmisteluihin ja tapahtumiin 
vapaaehtoisena tai asiakkaana. Voit halutessasi ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
8.5. tapahtumaan. Tuntikin aikaasi on osastolle kullan arvoista. Poikkea siis 
hetkeksi! Tapahtuman tuotto käytetään täysimääräisesti Lähituvan 
toimintaan. 
8.5. on myös järjetön perustajan Henry Dunantin syntymäpäivä. Hän syntyi 
vuonna 1828. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea perustettiin 
17.2.1863. Järjestö täyttää siis tänä vuotta 150 vuotta. 
 
Punaisen Ristin viikolla puhutaan erityisesti ensiaputaidoista. Niitä voi 
yksikertaisillaan kerrata tapahtumassa vaikkapa kilpailukupongin ja 
palautelaatikon avulla 
 
Ilmoittautumisia vastaanottaa osaston puheenjohtaja Marja-Helena Salmio, 
p. 044 200 5001.  

 



7.5. Henryn päivän kahvit Palvelupisteessä klo 13-16. Osoita on Kristiinankatu 
10,Turku. Samalla voit tutustua palvelu- ja tuotetarjontaan. Palvelupisteen väki 
toivottaa kaikki tervetulleiksi! 
 
7.-8.6. Savonlinnassa VALTAKUNNALLINEN ENSIAPUTAPAHTUMA 
Perjantaina järjestetään kaikille yhteinen seminaari ja lauantaina ea-kisat ja juhlat. 
Oma Peimarin ryhmämme osallistuu kilpailuun. Tervetuloa kannustamaan niin omaa 
kuin muitakin joukkueita.  
 
SuomiAreena Porissa 15.-19.7. Punainen Risti on pääyhteistyökumppani MTV3:n 
ja Porin kaupungin järjestämässä SuomiAreenassa. Tapahtuma on osa Punaisen Ristin 
150-vuotisjuhlaa. Tapahtumassa löytyy monipuolista ohjelmaa ja mahdollisuus 
tutustua laajasti järjestön toimintaan. Heinäkuussa kannattaa siis piipahtaa 
Porissa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Vuonna 2012 seuraavat yritykset tukivat Kaarinan osaston kautta 
Nälkäpäiväkeräystä: Kaarinantien Grilli Oy, AP-Konsultointi Oy, Ekokaarina Oy, 
Santala Oy Kauppahuone,  STX Finlands Cabins Oy, Maalaus Kaulio Oy, Kaarinan 
Apteekki, Foreship Oy, Kaarinan Kehitys Oy, Pippan Tilipalvelu, Kaarinan kaupunki, 
Piikkiön Osuuspankki, Kaarinan Piha & Rakennus Oy.  
 
KIITOS vielä kerran. Toivomme, että tänä vuonna yritysten määrä vielä kasvaa.	  
	  	  
 
 

Vuoden 2012 Nälkäpäiväkeräyksessä Kaarinan osasto panosti erityisesti 
yrityskumppanien löytämiseen. Kampanja oli onnistunut. 13 yritystä teki 
lahjoituksen katastrofirahastoon. Kiitämme siitä vielä kerran! Uusimme 
yrityskampanjan myös tänä vuonna. Ensinnä osallistuimme Krossin alueen 
yritystapahtumaan 27.4. yhdessä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 
kanssa. Syyskuussa lähetämme taas haastekirjeen kaarinalaisille yrityksille 
Nälkäpäiväkeräyksen tiimoilta. Kaarinan osaston yhteyshenkilö yrityksiin on 
Esko Vihervä, puh. 040 187 5780.  
 
 Liitä Sinäkin yrityksesi Nälkäpäivälahjoittajiin! 
 
	  

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 12. – 14.9.2013 
Vuotuisessa Nälkäpäiväkeräyksessä syyskuun puolivälissä kartutetaan 
Punaisen Ristin katastrofirahastoa. Tule Sinäkin lievittämään hätää, 
tarvitaanpa äkillistä apua sitten meillä tai muualla. Nälkäpäiväkeräykseen 
pääset osallistumaan ilmoittautumalla jo etukäteen keräysvastaava Esko 
Vihervälle, p. 040 187 5780 , tai keräyspaikalla. Viime vuonna kerääjiä oli 
Kaarinassa yhteensä 39. Keräyksen tulos oli 8 373,38 €, kiitos 
kaarinalaisten anteliaisuuden.  
 
  Tule Sinäkin kerääjäksi! 
	  



Koulutustarjontaa Varsinais-Suomessa. Näille ehdit vielä mukaan kevään aikana! 
 
1.  Ystäväkurssi Salossa: pe, 17.5. klo 17.30-20.30 ja la 18.5. klo 9-16. 
 Paikka on Salon Aputupa, Paasionkatu 6, Salo. Ilmoittautuminen viimeis
 tään 15.5. joko piirin nettisivujen kautta tai p. 020 701 2400. Lisätietoja 
 tuija.hongisto@redcross.fi. Kurssi on maksuton.  
 
2.  Ensiapukurssit 
 
 EA 1 – päiväkurssit 16 t (klo 8.30 – 16.30), Punaisen Ristin Varsinais-
 Suomen piirin koulutustila, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs. 20100 Turku:  
 ti - to 11.–12.06., to - pe 13.-14.6., ti - ke 18.-19.06., ti – ke 25.-26.6., 
 02.- 03.07., ti – ke 09.-10.07. ja ti – ke 23.-24.07. Hinta 96 €. 
 
 EA 2 – kurssi 16 t: ti – ke 04.06.-05.06. klo 8.30 – 16.30. Hinta 105 €. 
 
 Hätäensiapukurssi, 8 t, klo 8.30 – 16.30, to 06.06. Hinta 60 €.  
 
 Lasten ensiavun erityispiirteet 6 t, ma 20.5., klo 9.00-15.00.  
 Hinta 55 €.  
 
 Ensiavun kertauskurssi 4 t, ke 29.05, ma 17.06., klo 8.30 – 12.30.  
 Hinta 43 € 
 
Muita tapahtumia kevään ja kesän aikana 
 
 7.5. Omaishoidon tukitoiminnan juhlaseminaari Turussa. 
 25.-26.5. Valtakunnalliset kouluttajapäivät. 
 21.5. Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) maakuntatyöryhmä. 
 23.5. Varsinais-Suomen piirin hallitus. 
 
 7.-8.6. Ensiavun SM-kisat Savonlinnassa (ks. ed). 
  
 11.-15.6. Ensivastekurssi, Naantali 
 14.-15.6. Ensivaste-koulutuspäivä (Caritas-päivystäjät) 
 17.-18.5. Ystäväkurssi Salossa (ks. ed). 
 20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä. 
 
 15.-19.7. Suomi-Areena Porissa. SPR pääyhteistyökumppanina. (ks. ed.) 
 18.7. Ystävien kesäretki. 
 
HUOM! Kaarinan osasto järjestää syyskaudella koulutuksen aiheesta 
”Turvaosaamista vapaaehtoisille”. Koulutus on avoin kaikille. Ilmoitamme 
siitä tarkemmin syyskaudella Kaarina-lehdessä ja Kunnallislehdessä. 
 
 



 
 
Punainen Risti, Kaarinan osasto HALLITUS 2013 

 

Puheenjohtaja 

Marja-Helena Salmio 
Hamppukatu 4 
20660 Littoinen 
p. 044 200 5001 
mhsalmio@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja 
Mia Stålfors 
Kultarinnankatu 6 as 7 
20760 Piispanristi 
p. 0400 259 224 
mia.stalfors@gmail.com 
 
Sosiaalipalvelutoiminnan yhdyshenkilö  
Annikki Alho 
Mäntyharjunkatu 8 
20660 Littoinen 
p. 040 900 2511 
annikki.alho@gmail.com 
 
Toimintaryhmien promo 
Eeva-Liisa Vainikainen 
Hirvikoirankatu 2, as. 1 
20900 Turku 
p. 050 544 7264 
eevaliisa.vainikainen@gmail.com 
 
Keräysjohtaja 
Esko Vihervä 
Laasmäentie 9 
20780 Kaarina 
p. 040 1875780 
esko.viherva@elisanet.fi 
 
 
 

 
 
 
Varapuheenjohtaja  
Tuula Walden 
Talvenselkä 13 
20400 Turku 
p. 050 523 4662 
tuula.walden@turkulainen.com 	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sihteeri 
Leena Lajunen 
Sipiläntie 6 as. 1 
20500 Piikkiö 
p. 040 557 8268 
leena.lajunen@elisanet.fi 
 
Valmiustoiminnan yhdyshenkilö 
Leo Mikkola 
Sukkulakatu 5 
20660 Littoinen 
p. 044 383 8387 
leomikkola@hotmail.com 
 
Nuorisotoiminnan yhdyshenkilö 
Timo Pösö 
Oravanmarjankatu 9 
21620 Kuusisto 
p. 050 331 1088 
timo.poso@gmail.com 
 
 
Lähitupa   
Pehtorinkatu 2 C 
p. 02 243 5353 
20780 Kaarina 
 
 

Hyvä jäsen!  
  
Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kaarinan osastoon osoitteella spr.lahitupa@gmail.com 
niin saat jäsenpostituksen kätevästi sähköpostiisi.  
	  


