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ENSIAPU ON PARAS APU 

Muistatko miten elvytetään? Osaatko hoitaa pienet 
haavat ja palovammat? Tule mukaan ensiaputoi-
mintaan! Turun osaston ensiapuryhmät kokoontu-
vat 2.9. alkaen joka tiistai klo 18. Ensiapuryhmissä 
pääset kehittämään taitojasi harjoituksissa sekä 
osallistumaan mielenkiintoisille luennoille ja opinto-
käynneille. Kokemuksen karttuessa voit esim. osal-
listua ensiapupäivystäjänä erilaisiin tapahtumiin tai 
toimia viranomaisten apuna Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun henkilöetsinnöissä. Ryhmäiltoihin voi-
vat osallistua niin vasta-alkajat kuin konkaritkin, 
eikä toimintamme tunne ikärajoja!  

Ota yhteyttä ensiapuryhmien sihteeriin Tanja  
Järviseen varmistaaksesi kokoontumispaikan:  
ensiapu@sprturku.fi tai p. 0400 352 556 (iltaisin) 

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA ON TÄRKEÄÄ 

Omaishoitajien tukitoiminta on osoittautunut tar-
peelliseksi. Autamme omaishoitajia heille tärkeän 
tiedon hankinnassa ja opetamme kotihoidossa 
tarvittavia käytännön taitoja mm. terveyden ylläpi-
dossa ja edistämisessä, hätäensiavun antamisessa, 
kertomalla sairauksista ja niiden hoidosta, kotita-
paturmista ja niiden ehkäisystä sekä yhteiskunnan 
tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tarjoamme omaishoitajille terveyspisteessämme 
terveyspalvelujen lisäksi kuuntelevat korvat sekä 
juttu- ja kahviseuraa. Järjestämme virkistystä eri 
muodoissa tilaisuuksissa ja retkillä, joilla heillä on 
mahdollisuus vertaistukeen keskustellessaan tois-
ten samassa tilanteessa olevien kanssa. Tiedotam-
me omaishoitajille suunnatuista tilaisuuksista ja 
toimintaryhmistä TS:n maanantainumeroissa Me-
novinkkien Yhdistykset-palstalla sekä sähköpostit-
se. 

HEIKINMARKKINAT TURUN PÄIVÄNÄ 

Perinteiset Heikinmarkkinat järjestetään sunnun-
taina 21.9.2014 Turun Kauppatorilla klo 10-17! 
Tule mukaan nauttimaan leppoisasta markkinatun-
nelmasta,tekemään löytöjä markkinapöydistä ja 
tapaamaan tuttuja! Torilla voi myös panna jalalla 
koreasti Janne Engblom Trion tahdissa. Heikin-
markkinoiden tarkemman ohjelman löydät koti-
sivuiltamme www.sprturku.fi 

TULE PAKETOIMAAN LAHJOJA KANSSAMME 

Keräämme varoja ystävätoimintaamme paketoimal-
la asiakkaiden joululahjoja kauppakeskus Skanssis-
sa. Paketointipalvelumme aloittaa marraskuun puo-
livälin jälkeen jatkuen jouluun asti. Työhön tarvitaan 
paljon vapaaehtoisia, joten jos haluat tulla mukaan, 
kysy lisätietoja Tuula Mieloselta, p. 046 920 4142. 
Paketointivuoron voi valita vaikka vain tunniksi tai 
pariksi itselleen sopivana ajankohtana. Työ on 
hauskaa ja siitä saa hyvän joulumielen! 



NÄLKÄPÄIVÄ 
Turun osasto osallistuu aktiivisesti Näl-
käpäivään - olethan sinäkin mukana? 

Nälkäpäivän tuotto ohjataan Punaisen Ristin kata-
strofirahastoon, josta varat käytetään avustustyö-
hön niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuoden 2014 
aikana olemme auttaneet yksin Turussa yli 20 per-
hettä uudelleenrakentamaan elämänsä kodin tu-
houduttua tulipalossa. Katastrofirahaston varoja ei 
ole ennalta sidottu mihinkään kohteeseen, vaan 
niitä voidaan käyttää joustavasti tarpeen vaatiessa 
mm. luonnonmullistusten ja sotien uhrien auttami-
seen. Näin apu saadaan lähtemään nopeasti sinne, 
missä sitä eniten tarvitaan. 

LÄKSYHELPISTÄ APUA KOULUNKÄYNTIIN 

Uusi LäksyHelppi -ryhmä kokoontuu Pansion kirjas-
tossa tiistaisin klo 13-15. LäksyHelppi -kerhossa 
autetaan alakoululaisia läksyissä esimerkiksi silloin 
kun omat vanhemmat eivät pysty auttamaan tai 
koulutehtävät tuntuvat hankalilta. Lapsia kannus-
tetaan ja kuunnellaan, etenkin jos koulunkäynti 
pelottaa. Välillä myös pelataan lautapelejä. Paikalla 
on aina kaksi vapaaehtoista auttajaa kerrallaan. 
Ryhmään otetaan mielellään uusia vapaaehtoisia 
mukaan! 

RYHDY ROHKEASTI YSTÄVÄKSI 

Perinteinen ystävätoiminta kaipaa jatkuvasti uusia 
vapaaehtoisia. Turussa on kymmeniä vanhuksia 
joiden päivää voisit ilahduttaa juttutuokiolla tai 
lähtemällä ulos kävelemään. Vain tunti-puolitoista 
pari kertaa kuukaudessa sinun ajastasi olisi monel-
le todella suuri asia! Mukaan ystävätoimintaan toi-
votaan niin nuorempia kuin varttuneempia vapaa-
ehtoisia, sekä naisia että miehiä.  

KÄSITYÖKERHOSSA TEHDÄÄN ILOLLA 

Kaikille avoin käsityökerho kokoon-
tuu Turun osastolla joka toinen tors-
tai 11.9. alkaen klo 10-12! Kerholai-
set tekevät käsitöitä niin omaksi 
iloksi kuin myytäväksi ystävätoimin-
nan hyväksi. Tule rohkeasti mukaan tekemään eri-
laisia käsitöitä! Konkarimme voivat varmasti auttaa 
jos olet unohtanut miten tehdään sukan kantapää 
tai lapaseen peukalo... Voit myös lahjoittaa kerhol-
le itsellesi tarpeettomia lankoja! 

TUNNISSAKIN VOI AUTTAA PALJON 

Meillä on paljon toimintamuotoja, joihin voit tulla 
mukaan kertaluontoisestikin! Saattajatoiminnassa 
avustetaan lääkäri- ja kauppareissuilla, Runosmäen 
ja Liinahaan vanhainkodeissa ulkoillaan ja terveys-
pisteessä vapaaehtoiset ammattilaiset mittaavat 
verenpainetta ja –sokeria. Toiminnasta löytyy var-
masti jokaiselle jotain - emme toivo sinulta muuta 
kuin aikaasi! 

Lisätietoja saat Tuula Mieloselta, ystävätoiminnan 
yhteistiedot takakannessa. 

Osallistu Nälkäpäivään! 

TULE MUKAAN KERÄÄJÄKSI 

Ryhdy Turun osaston Nälkäpäivä-kerääjäksi ja anna 
meille hetki aikaasi! Nouda lipas 18.-19.9. klo 
10.00-20.00 tai 20.9. klo 10.00-18.00 piirin palve-
lupisteestä osoitteesta Kristiinankatu 10.  
Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus!  

Voit ilmoittautua kerääjäksi ennakkoon keräysjoh-
taja Tuula Kukkoselle tuula.kukkonen@sprturku.fi 
tai puh. 040 555 2291. http://lahjoituslipas.fi/punainenristi 

NOUDA LIPAS TYÖPAIKALLESI 

Lipaskeräystä voi tehdä myös työpaikoilla! Nouda 
lipas piirin palvelupisteestä ja tarjoa työkavereillesi 
helppo tapa osallistua Nälkäpäivään viemällä lipas 
vaikkapa kahvihuoneen pöydälle. Varaudu todista-
maan henkilöllisyytesi lipasta noutaessasi! 

ANNA OMA LAHJASI LIPPAASEEN 

Nälkäpäivä -keräyksen aikana löydät Turun osaston 
lipaskerääjät mm. seuraavista paikoista:  

 Citymarket Länsikeskus 

 Prisma Itäharju 

 Prisma Länsikeskus 

 Skanssi 

LAHJOITA SÄHKÖISESTI 

Tee lahjoituksesi suoraan verkkopankista  
katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, 
viesti: TURKU 

Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 
lahjoitat 15€ Nälkäpäiväkeräykseen. 

Perusta harrastusporukalle oma Nettilipas ja  
haasta samalla kaverit mukaan Facebookissa!  


