
 

KOKOUSKUTSU 

 

Suomen Punaisen Ristin Kustavin 

osaston 

kevätkokous 

pidetään torstaina 29.3.2012 klo 19.00 

Palvelukeskuksessa 

 

Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 

toimintakertomus, tilinpäätös ja muut 

sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa! 

Hallitus 

 Kustavissa 4.3.2012 

Hyvät SPR:n Kustavin osaston jäsenet! 

Tänä viikonloppuna olemme saaneet nauttia ihanan aurinkoisista 
kevätpäivistä. Linnut ovat oikein innostuneet pitämään konserttiaan. 
SPR:n Kustavin osastolla on tänä keväänä aihetta juhlaan. 
Osastomme täyttää 60 vuotta. Perustamiskokous oli 19.3.1952. 
Kakkukahvit juomme sunnuntaina 18.3. klo 14.00 Osuuspankin 
kerhohuoneessa. Tervetuloa! Mahdolliset muistamiset SPR Kustavin 
osaston tilille 519100-11335. 
 
Hallitus vuonna 2012:  
Puheenjohtaja Marja Santalahti, puh. 040 5833 021, s-posti: 
marja.santalahti@kustavi.fi 
Varapuheenjohtaja: Maija-Liisa Grönroos 
Sihteeri: Sirpa Heikkilä 
Rahastonhoitaja: Asta Koskinen 
Muut hallituksen jäsenet: Veli Hiltunen, Pirjo Ilkka, Hely Linnasaari, 

Kaarina Nieminen, Anne Stenij, ja Marjatta Stenman. 

Ystäväpalvelu on edelleen osastomme tärkeimpiä toimintamuotoja 
kotimaan apuun varautumisen, katastrofirahaston keräysten ja 
varainhankinnan ohella. Vapaaehtoiset ystävät vierailevat 
vanhusten, sairaiden tai muuten yksinäisten luona. Osastomme 
ystävät myös pitävät Palvelukeskuksessa vanhemman väen kerhoa 
n. kerran kuukaudessa, järjestetään juhlia ja avustetaan 
kuljetuksissa. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös toimia 
saattajina lääkärissä, ostoksilla ym. Lisää toimijoita otamme 
mielellämme mukaan toimintaamme. Lisätietoja ystäväpalvelusta 
saat Maija-Liisalta, puh.040 844 0270 tai Marjalta puh. 040 5833 
021. 
Uutena toimintana aloitamme yhdessä Taivassalon osaston kanssa 
ensiapukerhotoiminnan. Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille. 
Siellä harjoitellaan ja ylläpidetään ensiaputaitoja, joita me kaikki 
tarvitsemme. Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 13.3. klo 
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18.00 Kustavissa KyläKonttorissa, Koulutie 4. Seuraava on 10.4. 
Taivassalossa, ja kevään viimeinen 8.5. Kustavissa. Syksyllä kerho 
jatkuu. Lisätietoja saat Marjalta. 
 
Viime syksyn nälkäpäiväkeräys onnistui taas hyvin. Kustavissa 
katastrofirahastoon kertyi 1.747,51 euroa. Se on suurena apuna 
avustettaessa hätää kärsiviä sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Lämpimät kiitokset kaikille kerääjille ja lahjoittajille. 
 
Osastomme jäsenmäärä  on tällä hetkellä 104. Tänä vuonna 
yritämme tehostaa jäsenhankintaa. Siinä voit sinäkin olla 
auttamassa. Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä jäsenmestariimme Veli 
Hiltuseen, puh. 050 300 350. 
 
Rasismin vastaisella viikolla 19. – 25.3. Punainen Risti haluaa 
muistuttaa siitä, että olemme jokainen erilaisia ja erityisiä, mutta 
silti arvokkaita. On hyvä päivä luopua ennakkoluuloista ja vastustaa 
rasismia. 
 
Punaisen Ristin viikkoa vietetään toukokuun 7.- 13. päivinä. 
Olemme silloin perjantaina 11.5. klo 10-16 ja lauantaina 12.5. klo 
10-14 teltalla Salen edessä. Teemana on silloin mm. ensiapu. 
Myymme kahvia ja pullaa, arpoja ja Punaisen Ristin myyntituotteita, 
mittaamme verenpaineita ja verensokeria. 
 
Kesällä olemme mukana iltakirppiksellä ja Lohimarkkinoilla. 
Osastomme kotisivut löydät osoitteesta 
www.punainenristi.fi/osastot/kustavi. Sivut ovat uudistumassa. 
  
Toiveita, moitteita, kaikenlaista palautetta otamme mielellämme 

vastaan. 

Aurinkoista kevättä ja hyvää kesän odotusta toivottaa 

Suomen Punaisen Ristin Kustavin osasto 
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