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KUTSU 

 
TUPAANTULIAISET, SYYSKOKOUS JA JOULUPUURO 

15.11.2012 klo 18 Lukion alakerta, Sähköyhtiöntie 2, Paimio 
Olet sydämellisesti tervetullut! Jos haluat muistaa osaston uusia tiloja jollain tavalla, olemme 

kiitollisia yhdestä esim. 60-70 –luvun kahvikuppiparista! 
 

 

 

TEATTERIMATKA 
24.11. Helsingin kaupunginteatteri, Kuninkaan puhe. Lippu ja matkat yhteensä 
jäseniltä 65 euroa, ei-jäseniltä 70 euroa. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 24.10. 
mennessä: karoliina.joutsia@lihastautiliitto.fi puh. 050 072 2198 
 

 
Olet osa auttamisen ketjua, joka saa iloa ja apua aikaan eri puolilla maata ja 

maailmaa. Kiitos siitä! 
 

Vuosikokouksessa Paimiossa Paimion osasto palkittiin vuoden osastoksi. Näin SPR 

uutisoi nettisivuillaan: 
”Paimiota kiitettiin aktiivisuudesta ja monipuolisesta osastosta, jonka toiminnassa ja tapahtumissa 
näkyy idearikas ja rohkea ote. Osasto on myös verkostoitunut aktiivisesti oman alueen toimijoiden 
kanssa, ja puolustanut rohkeasti SPR:n perimmäisiä arvoja. Lisäksi Paimion ensiapuryhmätoiminta sai 
kehuja.” 

Muutenkin päivä oli varsin voitokas; Peimarin ensiapuryhmän kilpailujoukkue voitti 
ikuisten sarjan ja edustaa SPR:n Varsinais-Suomen piiriä ensi vuonna pidettävissä 

ensiavun SM-kilpailuissa. Paimion Reddie Kids –lasten ensiapuryhmä sijoittui 
pronssille. Onnea! 

 

Osaston ystävätoiminta on edelleen vilkasta. Uusia ystäväsopimuksia on tehty kesän 
aikana ja vapaaehtoiset avustavat kaupungin järjestämissä kävelytapahtumissa. 

Ystävätoiminta on osaston laajinta toimintaa, johon moni osallistuu panoksellaan.  
Vuoden suurin valtakunnallinen tempaus Operaatio Nälkäpäivä onnistui Paimiossa yli 

odotusten. Keräystulos parani viime vuodesta, saimme lisää uusia kerääjiä ja 
koululaiset olivat innokkaasti mukana. Merkittävää on että Paimiossa keräystulos 

parani kun se koko maassa hieman heikkeni. 
Kaikille toimijoille ja lahjoittajille lämmin kiitos! 
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Osastolla on uudet nettisivut, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Niille päivittyy 

tietoja jatkuvasti ja sieltä löydät myös yhteystietomme. 
http://paimio.punainenristi.fi. 

 
Osasto sai vuokralle uudet toimitilat Lukion kiinteistön alakerrasta. Muutto on tehty ja 

uuden ”Olkkarin” sisustaminen on ajankohtaista. Ystävien ja omaishoitajien kanssa 
ollaan aloittelemassa isoäidin neliöiden virkkuu-projektia. Neliöistä kootaan 

sisustustekstiilejä yhteiseen olohuoneeseen. Jos olet kiinnostunut tästä tai esim. 
villasukkien kutomisesta osaston hyväksi joulumyyjäisiä varten, ota yhteyttä Jaana 

Paasoseen, puh.020 701 2423. Olemme saaneet lahjoituksena lankoja, joten ne saat 
ilmaiseksi. 

 
Mikäli tiedät jonkun ensiaputoiminnasta kiinnostuneen, suosittele ihmeessä Peimarin 

ensiapuryhmää. Tai hanki itsellesi hyvä, henkiä pelastava harrastus! 
 

Peimariea@gmail.com tai Kati Lehtimäki 040 052 3446 

 
 

 
Lopussa kiitos seisoo: 

 

Kiitämme: 
 TOK, Mikko Rauhanen, lankalahjoitus 

 Kontio-talot, jäsenkirjeen postitus 
 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Turun toimipaikka, jäsenkirjeen postitus 

 Saaren marjatila, auringonkukkien tarjoaminen kaikille 
 Rouskis, muuttoroskien vastaanotto kuluitta 

 Paimion kaupunki, Jari Jussinmäki ja Olli Koivukangas,yhteistyö ja tilanvuokraus 
 Linjaliikenne Nyholm, teatterimatkan järjestelyt 

 

 
Hyvää ja turvallista syksyä! 

 
 

Paimion osaston hallituksen puolesta 
Karoliina Joutsia, puheenjohtaja ja tiedottaja 

 

 kuva: Papunet 
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