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Suomen Punainen Risti Turun osasto 
 
 
Toimisto 
 046 920 4141 
 turku@sprturku.fi 
 Kauppiaskatu 12 A 5, 2.krs 
 20100 Turku 
 
Ensiaputoiminta 
 ensiapu@sprturku.fi 
 
Ystävätoiminta 
 046 920 4142 
 ystavatoiminta@sprturku.fi 
 
 
Vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa  
 etunimi.sukunimi@sprturku.fi 

www.sprturku.fi 
Ystävänpäivän kakkukahvit 12.2. 

 

Uusia toimintamuotoja juuri sinulle! 

 

Lähimmäistä voi auttaa monella tapaa 

Kannen  kuva Karoliina Jussila 

 

UUTTA ILOA ELÄMÄÄN! 

PUNAISEN RISTIN INFOILTA  
KORKEAKOULUOPISKELIJOILLE 

Jos mietit, mihin käyttää aikaasi nyt keväällä ja 
jatkossa, niin tietenkin osallistumalla Punaisen 
Ristiin toimintaan! 

Olit sitten kiinnostunut Punaisesta Rististä 
järjestönä tai vaikkapa nuorten toiminnasta, 
humanitaarisesta oikeudesta, ensiavusta, 
monikulttuurisuus- tai ystävätoiminnasta, tule 
infoiltaan kuulemaan ja kyselemään näistä 
tarkemmin! Voit myös ottaa mukaan kaverin tai 
tulkaa vaikka ryhmänä paikalle. 

Tarjolla on pientä iltapalaa ja kuppi kuumaa. Mikäli 
liityt illan aikana jäseneksi, saat lisäksi upean 
haalarimerkin! 

Infoilta järjestetään maanantaina 29.2.2016 klo 
17.00–19.00 Turun osastolla (Kauppiaskatu 12 A 5, 
4 krs.). Mukana illassa on Turun osaston lisäksi 
mm. Ruissalon osasto, Aurajoen osasto ja SPR 
Varsinais-Suomen piiri! 

NUORET YSTÄVÄT KOHTAAVAT MEILLÄ! 

Nuorikin ihminen voi olla yksinäinen. Syitä 
yksinäisyydelle voivat olla vaikkapa uusi 
asuinkaupunki tai ujous. Oletko sinä 16-29 –
vuotias, rohkea ystävystyjä? Tule mukaan 
ystävätoimintaamme ja lähde lenkille, leffaan tai 
vaikka leirinuotiolle uuden kaverin kanssa! 
Ystävätoimintaan saat myös koulutuksen ja 17.2. 
onkin jo luvassa lyhytkurssi! Lue lisää 
kotisivuiltamme! 

Oletko 15-29 –vuotias vailla ystävää? Älä jää yksin 
kotiin, vaan ota meihin yhteyttä! Pyrimme 
löytämään sinulle samoista asioista kiinnostuneen 
ystävän. 

Ota rohkeasti yhteyttä ystävävälitykseemme  
ystavatoiminta@sprturku.fi tai 046 920 4142! 

/SPRTURKU 



TULE MUKAAN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
UUSIIN TOIMINTARYHMIIN! 
 
Omaishoitajien tukitoiminta 
Vertaistukiryhmässä tarjoamme omaishoitajille 
mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia keskenään ja 
saada tukea toisilta samassa elämäntilanteessa 
olevilta. Kaikille omaishoitajille avoin ryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa 18.2., 17.3., 21.4. ja 
26.5. klo 12.00 osastomme tiloissa, 4.kerros.   
 
Avaimia muistin virkistämiseen 
Parin välivuoden jälkeen suosittu, kaikille avoin 
muistikerhomme kokoontuu jälleen!  Muistin ko-
hentamiseksi kerrataan hyviksi todettuja neuvoja ja 
käydään läpi uusiakin asioita muistamisen ja op-
pimisen kannalta. Muistikerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa 16.2, 15.3. ja 19.4. klo 14.00. Paikka 
osastomme tilat, 2.kerros. 
 
Monikulttuurinen toiminta 
Jo pari vuotta toimineen monikulttuuristen loun-
askerhon lisäksi olemme laajentamassa kerho-
toimintaamme monikulttuurisuuden parissa. Jos 
olet kiinnostunut tulemaan mukaan suunnit-
telemaan ja toimimaan, ota yhteyttä ja ilmoittaudu 
mukaan! 
 
Lisätietoa edellä mainituista toimintaryhmistä saat 
ystävätoiminnan yhteyshenkilöltä, jonka 
yhteystiedot ovat esitteen takasivulla. 

ENSIAPU ON PARAS APU! 

Osaatko tyrehdyttää vuotavan haavan? 
Tunnistatko aivoverenkierron häiriön oireet? Entä 
o saa tko  au t taa ,  jos  saavu t  au to -
onnettomuuspaikalle ensimmäisenä? Tiedätkö mitä 
kaikilla ensiapulaukun tarvikkeilla tehdään? Älä jätä 
auttamatta lähimmäistäsi, vaan tule mukaan 
hankkimaan elintärkeitä taitoja! 

Ensiaputoiminnassa pääset harjoittelemaan 
ensiaputaitoja ja kartutat tietojasi omaan tahtiisi. 
Harjoittelemme säännöllisesti niin hätäensiapua 
kuin pienempiä ensiapua vaativia tilanteitakin. 
Turun osaston ensiapuryhmät kokoontuvat kevät- 
ja syyskaudella joka tiistai klo 18 alkaen. Mukaan 
v o i  t u l l a  m i l l o i n  t a h a n s a  e i k ä 
pohjakoulutusvaatimuksia ole. Ota yhteyttä 
ensiaputoiminnan sihteeriin ensiapu@sprturku.fi ja 
tule mukaan iloiseen joukkoomme! 

PS. Muistathan, että meillä on oma ensiapuryhmä 
myös alle 18-vuotiaille ja ensiapukerho lapsille! 

VARHAINEN PUUTTUMINEN ON VÄLITTÄMISTÄ 

Onko lähipiirissäsi henkilöitä, jotka voisivat 
mielestäsi vähentää päihteiden käyttöä? 
Kohtaatko työssäsi tai harrastuksessasi päihteiden 
käyttäjiä mutta et tiedä, miten ottaa asia 
puheeksi?  

Turun osasto järjestää yhteistyössä Varsinais-
Suomen piirin kanssa varhaisen puuttumisen 
koulutuksen 16.-17.4. Koulutuksessa saa 
perustietoa päihteistä, valmiuksia tunnistaa 
päihteiden käyttäjä ja ottaa päihteiden käyttö 
puheeksi käytön eri vaiheissa. Koulutus on 
tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisätietoa 
päihteistä ja  päihteiden käyttöön puuttumisesta.  

S e u r a a  i lm o i t t e l u a  ne t t i s i v u i l l a m m e 
www.sprturku.fi tai ota yhteyttä ensiaputoiminnan 
sihteeriin ensiapu@sprturku.fi saadaksesi lisätietoa 
koulutuksesta tai ilmoittautumisesta kurssille! 

PUHEENJOHTAJALTA  

Punainen Risti on vahva toimija, koska meillä on 
maailmanlaajuinen 189 valtiossa toimiva, samat 
perusperiaatteet hyväksyvä valtakunnallinen 
yhdistys. Suomessa vallitsevassa koleahkossa tai 
ainakin viileässä asenneilmastossa jokaisen Turun 
osaston jäsenen on hyvä muistaa järjestömme 
seitsemän perusperiaatetta; inhimillisyys, 
tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, 
vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. 

Jokainen Turun osastoon liittynyt on toivottavasti 
inhimillinen kaikkia turkulaisia ja Turussa olevia 
ihmisiä kohtaan. Me haluamme kohdella 
tasapuolisesti kaikkia vastaantulijoita ja 
kanssaeläjiä. Punaisen Ristin jäsen on puolueeton 
suhteessa muihin ihmisiin nähden. Se ei tietenkään 
tarkoita ettemmekö me olisi osa yhteiskuntaa 
kukin omien poliittisten tuntojemme mukaan. Me 
olemme riippumattomia toimijoita, mikä tarkoittaa, 
että autamme ihmisiä Turussa omien 
periaatteidemme mukaisesti.  

Tärkein seitsemästä periaatteesta on 
vapaaehtoisuus. Ilman jäseniämme ja meitä tukevia 
vapaaehtoisia ei meillä olisi mitään mahdollisuutta 
osastomme moninaisten auttamistehtävien 
hoitamiseen. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 
on tuonut myös meidän toimintaamme runsaasti 
uusia auttamishaluisia vapaaehtoisia, jotka me 
toivotamme tervetulleiksi!  

Kuudes periaate on yleismaailmallisuus. Se 
tarkoittaa, että kaikkialla maailmassa, mm. 
uskonnosta riippumatta on samat periaatteet 
hyväksyvä kansallinen yhdistys. Islamilaisessa 
maailmassa tunnuksena ei ole uskonnosta johtuen 
punainen risti, vaan punainen puolikuu. Erilaisesta 
merkistä huolimatta myös näissä valtioissa 
hyväksytään samat seitsemän periaatetta. 

Seitsemäs periaate on ykseys. Se tarkoittaa, että 
kaikissa maissa, siis Suomessakin voi olla vain yksi 
Punaisen Ristin valtakunnallinen yhdistys. 
Paikalliset osastot ovat osa tätä kansallista 
yhdistystä, toki omine toiminnan painotteineen. 

Toivottavasti nämä periaatteet vakuuttavat 
jatkossakin jokaisen siitä, että Suomen Punainen 
Risti on aidosti kaikkia avuntarvitsijoita auttava 
järjestö.   

    Pekka Paatero 

YSTÄVÄNPÄIVÄN KAKKUKAHVIT TERVEYSPISTEESSÄ 
 
Tarjoamme kaikille ystävillemme kakkukahvit  
osastomme terveyspisteessä (2. krs)  
perjantaina 12.2. klo 9.00-12.00!  
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan! 
 
J o k a  p e r j a n t a i  k l o  9 . 0 0 - 1 2 . 0 0  
terveyspisteessämme on paikalla kaksi ammattilais-
vapaaehtoista  antamassa terveysneuvontaa ja 
mittaamassa verenpainetta ja verensokeria. Mikäli 

haluat mittauttaa verensokerisi, muistathan 
olla syömättä 10 tunnin ajan ennen mit-
tausta. Lisäksi tarjoamme kävijöille kahvia, 
pientä syötävää ja mukavan jutusteluhetken. 
Tule tutustumaan! 


