Nousiaisten osasto

NOUSIAISTEN OSASTO

JÄSENTIEDOTE 2017

NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen
on avoin kaikille.
Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat
maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 – 15.00.
Tervetuloa kahville ja vaihtamaan
kuulumisia!

________________

Inhimillisyys
Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita. Se pyrkii kaikissa
olosuhteissa sekä kansainvälisesti että kansallisesti ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen
tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se haluaa edistää kaikkien kansojen keskinäistä
yhteisymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
________________

PUHEENJOHTAJAN KIRJOITUS
Hyvä jäsen, vuosi 2017 on sekä Suomi 100 v että SPR 140 v juhlavuosi!
Suunnitelmissamme on järjestää koululaisille nk. Auttajakurssi, joka on kaikille avoin,
maksuton, noin tunnin mittainen ensiavun perusteita esittelevä kurssi. Koulutuksessa
hankitaan jo nuorena elintärkeitä ensiaputaitoja käytännön harjoitusten avulla ja kaikki
kurssin käyneet saavat todistuksen.
Haluamme näin Nousiaisten osastossa levittää auttamisen ilosanomaa kuten kaikissa
Suomen SPR:n osastoissa ja myös osaltamme antaa konkreettisen lahjan 100-vuotiaalle
Suomelle! Yhteinen valtakunnallinen tavoitteemme on ”Suomi – maailman EA-taitoisin maa”.
Ystäväpalvelu on osa toimintaamme. Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomessa 30 v.
Inhimillisyys ja heikomman puolelle asettuminen, toimiminen sen eteen, ettei kukaan jää
yksin vaan tulee huomatuksi ja nähdyksi ovat tärkeitä asioita. Meistä jokainen voi näitä
toteuttaa lähipiirissään ja samalla helpottaa yksinäisen ihmisen oloa.
Toivotan kaikki jäsenet, sekä uudet että vanhat, mukaan kaikkiin tapahtumiimme ja
toimintaamme. Kevään aikana vietämme Ystävänpäivää, Punaisen Ristin viikkoa 8.-14.5.,
syksymmällä osallistumme perinteisesti Nousten päiville ja Nälkäpäivää vietetään 14.-16.9.
Nähdään tapahtumissamme. Nummen Kammari on avoinna maanantaisin ja torstaisin,
poikkea kahville ja kuulet lisää toiminnastamme!
Tiedotamme Vakka-Suomen sanomissa tapahtumistamme ja nettisivut löydät osoitteesta
http://punainenristi.fi. Kirjoittamalla Etsi kohtaan Nousiaisten osasto löydät suoraan oman
paikkakuntasi tapahtumiin. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi nousiainen@punainenristi.fi
saat jatkossa tämän jäsentiedotteen suoraan sähköisesti.
SPR ”140 vuotta auttajia” – tule mukaan vapaaehtoistoimintaamme ja saat hyvän mielen
lisäksi mahdollisuuden antaa lahjan 100 vuotiaalle Suomelle!

Ystävällisin terveisin
Lasse Heino
Puheenjohtaja
SPR Nousiaisten osasto

________________
Tasapuolisuus
Punainen Risti ei tee minkäänlaista erotusta kansallisuuden, rodun, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman tai poliittisen
mielipiteen perusteella. Sen pyrkimyksenä on torjua ja lievittää kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti suurimmassa hädässä
olevia.
________________

NUMMEN KAMMARI
Nummen Kammari on kaikille avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 12.00-15.00. Tarjolla on
kahvia ja juttuseuraa. Myynnissä on Punaisen Ristin tuotteita, osastomme hyviä t-paitoja ja
arpoja toimintamme tukemiseen.
Kesäkuukausina, kesä-, heinä, ja elokuussa, on Kesäterassi avoinna torstaisin klo
12.00-15.00. Terassipäivinä pelaamme suosittua mölkky-peliä leikkimielisenä kilpailuna.
Nummen Kammaria vuokrataan kokouspaikaksi pienille ryhmille (max. 10 henkilöä).
Tule rupattelemaan ja kahvittelemaan!
Ota tavaksesi poiketa usein!

YSTÄVÄPIIRIN TOIMINTA
Ystäväpiiriin kuuluu tällä hetkellä 15 aktiivista jäsentä. Ystäväpiiriläiset käyvät säännöllisesti
ystäväasiakkaidensa luona sekä toimivat Nummen Kammarissa päivystäjinä. Vuoden 2016
päivystyksiin kirjattiin 511 vierailijakertaa!
Uutena toimintamuotona aloitimme saattajapalvelun, jossa on mukana kuusi vapaaehtoista.
Piiriläiset osallistuvat myös aktiivisesti kaikkiin osaston tapahtumiin ja ovat niissä
korvaamattomana apuna. Jo perinteeksi muodostuneen Ystävänpäiväjuhlan järjestäminen
Moisiokodin Henriikassa on suurelta osin heidän vastuullaan ja antaa onnistuessaan hyvän
mielen.
Ystäväpiiriläiset kokoontuvat tarvittaessa Kammarissa sekä osallistuvat piirin järjestämille
virkistysretkille.
Ystäväpiiriin kaivataan uusia jäseniä - ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan
iloiseen joukkoomme! Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoiseksi.
Voit tulla myös vapaaehtoiseksi kertaluontoiseen tehtävään ja näin päästä mukaan
hyvän mielen toimintaan! Ota yhteyttä puhelimitse tai lähetä sähköpostia.
Marja Ruosteenoja

________________
Puolueettomuus
Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien syntyessä eikä milloinkaan
sekaannu poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai aatteellisiin ristiriitoihin.
________________

KERHOTOIMINTA
Terhokerho
Terhokerhot kuuluvat SPR:n ja MLL:n yhteistyönä toteuttamaan Koko Suomi leikkii
-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sukupolvia ja näin kaventaa
sukupolvien välistä yhdessäolon kuilua. Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Nousiaisissa Terhokerho kokoontuu v. 2017 Moisiokodin Henriikka-salissa ke 15.3., ke 12.4.
ja ke 10.5. klo 17 – 18. Nousiaisten Terhokerhossa vietetään iltaa leikkien, laulujen ja
yhteisen olemisen parissa. Mukaan voi tulla yksin, kaksin, lapset vanhempineen ja
isovanhempineen.
Marja Kangas

TULEVIA TAPAHTUMIA
 Punaisen Ristin viikon koko perheen tapahtuma la 13.5.2017
 Nousiaisten Päivät / Henrikin Markkinat la 19.8.2017
 Nälkäpäiväkeräys 14.9. – 16.9.2017
Nälkäpäiväkerääjiä sekä aikuisia että koululaisia on liikkeellä ja lippaita on myös
kaupoissa ja pankissa
 Nälkäpäivätapahtuma la 16.9.2017
- myymme hernekeittoa ja Nälkäpäivä-leipää
 Joulutapahtuma
Tervetuloa kaikki jäsenet ystävineen tapahtumiimme ja samalla tutustumaan
toimintaamme.
Muutokset tapahtumapäiviin ovat mahdollisia.

________________
Riippumattomuus
Punainen Risti on riippumaton. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivatkin maansa lakien alaisina ja yhteistoiminnassa
viranomaisten kanssa, niiden tulee aina säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaan.
________________

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS
Operaatio Nälkäpäivä on Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Kaikkialla Suomessa
kerätään kolmen päivän aikana varoja katastrofirahastoon. Nälkäpäivä-keräyksessä kuka
tahansa voi toimia kerääjänä.
Sinä voit auttaa! Tämän vuoden Nälkäpäivä-keräys järjestetään 14.–16.9.2017
Tule hakemaan meiltä lipas ja keräysliivit, ja kerää niin kauan kuin jaksat ja haluat.
Kerääjäksi voit ilmoittautua Nousiaisten osaston keräysjohtaja Eija Ikävalkolle,
puh. 040 737 7734, sähköpostiosoite
eija.ikavalko@edu.nousiainen.fi
Viime vuonna keräykseen osallistui
Nousiaisissa 64 kerääjää. Nälkäpäivän
tuotto oli 2.680,21 euroa (v. 2016
3.279,24 euroa).
Koululaisten osuus keräyksestä oli
huomattava.
Suuri kiitos kaikille!
Katastrofirahastoon tallennetut varat
ovat sitomattomia, eli niitä ei ole ennalta osoitettu tiettyyn kohteeseen. Katastrofirahastoon
kerätyillä varoilla autetaan heitä, jotka kulloinkin eniten apua tarvitsevat. Nopean
katastrofiavun lisäksi Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla tehdään pitkäjänteistä
kehitysyhteistyötä ja autetaan äkillisten onnettomuuksien uhreja heidän kotimaassaan,
myös Suomessa.
Tarkat säännöt ja tiukka valvonta säätelevät katastrofirahaston varojen käyttöä ja
keräystoimintaa. Keräysten tuotosta enintään 15 % voidaan käyttää keräyskuluihin.
Katastrofirahaston kuluja ja käyttöä valvotaan jatkuvasti, joten lahjoittaja saa olla
varma, että hänen antamansa raha päätyy avun tarvitsijalle.
Toivomme, että tänä vuonna Sinäkin voit olla yksi kerääjistä / lahjoittajista!
Eija Ikävalko

ENSIAPURYHMÄ
Ensiapuryhmässämme pääset opettelemaan ja harjoittelemaan monipuolisesti ensiapuun
liittyviä tietoja ja taitoja. Ryhmämme kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin yhdessä
SPR Mynämäen osaston ensiapuryhmän kanssa. Tarkempi ohjelma on saatavissa
Kammarilta, osaston nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjiin.
Yritykset ja yhteisöt tilaavat kokeneita ryhmäläisiä erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi
konsertteihin ja urheilukilpailuihin, huolehtimaan yleisön turvallisuudesta.
Ensiapuryhmämme on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä ja osallistuu
viranomaisen pyynnöstä erilaisiin tehtäviin, esim. kadonneen etsintöihin.
Pekka Paukku

________________
Vapaaehtoisuus
Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyyteetöntä apua antava järjestö.
________________

KOTIMAAN APU
Punainen Risti voi avustaa eteen tulevissa kriisitilanteissa. Apua annetaan äkillisissä
onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia.
Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulipalo, luonnononnettomuus,
liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen tai suuronnettomuus. Apua voidaan antaa
henkisenä ja aineellisena tukena.
Leila Lamberg

JÄSENSIHTEERI TIEDOTTAA

http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/jaseneksi

Kiitos kaikille jäsenillemme. Maksamalla jäsenmaksun tuet osaltasi kotipaikkakuntasi
osaston toimintaa. Jäsenmaksusi mahdollistaa vapaaehtois- ja avustustyömme,
ensiapukurssit, ystäväpalvelun ja paljon muuta hyvää. Jäsenmaksusi ansiosta kykenemme
auttamaan kriisitilanteissa nopeasti ja tehokkaasti.
Jäsenyys Punaisessa Ristissä kertoo sinusta paljon. Uskallat seisoa hyvän puolella,
sinulla on halua auttaa, huoli ja vastuu heikommista.
Osastomme jäsenmäärä on tällä hetkellä 160. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän
voimme saada aikaan. Jokainen meistä voi kertoa perheenjäsenille, ystäville ja tuttaville
miksi on Punaisen Ristin jäsen ja pyytää liittymään mukaan. Vuosijäsenmaksu on 20 euroa,
alle 29-vuotiaiden nuorisojäsenten 10 euroa.
Perhejäsenyys kannattaa, ensimmäinen jäsen maksaa normaalin jäsenmaksun, muut
aikuisjäsenet 10 euroa ja alle 29-vuotiaat nuorisojäsenet 5 euroa. Perhejäseneksi lasketaan
kaikki samassa osoitteessa asuvat henkilöt perhe- tai sukulaisuussuhteisiin katsomatta.
Ainaisjäsenmaksu on 300 euroa.
Osaston ystäväyritysjäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.
Jäsenenä saat valtakunnallisten etujen lisäksi Varsinais-Suomen alueelta
lisäetuja.
Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin yhteistyökumppanit tarjoavat jäsenillemme
seuraavat lisäjäsenedut:








Pizzeria Dennis, Linnankatu 17, Turku
- 20 % alennus normaalihintaisista ruoka-annoksista (jäsenkortti esitettävä tilattaessa, jäsenetu on
henkilökohtainen)
Hammaslääkärikeskus Denta, Aurakatu 14 B, Turku
- maksuton suun- ja hampaiden tarkastus ja 10 % alennus toimenpiteistä
(ei erikoishammaslääkäripalveluista eikä hampaiden valkaisusta)
Nummen Pyörä, Hämeentie 44, Turku & Ulpukkasuontie 5, Turku
- 10 % alennus tarvikkeista ja varaosista
Kulta- ja kelloliike Suominen Oy, Yliopistonkatu 24, Turku
- 10-20 % alennus normaalihintaisista tuotteista
Keops Optiikka, Yliopistonkatu 25, Turku
- 20 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista
Liikennekoulu Väisänen Oy,Turku
- alennusta ajo-opetuksesta Turussa sopimuksen mukaan
Pyörä Kiesi, Ihalantie 58, Raisio
-15 % alennus polkupyöristä sekä 20 % alennus renkaista ja tarvikkeista Raisiossa

________________
Ykseys
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys. Sen tulee olla avoinna kaikille ja sen
ihmisystävällisen toiminnan tulee ulottua koko maahan
________________



Fysiopulssi DBC, Läntinen Pitkäkatu 21-23, Turku
- Fysio5 -paketti 249 e sisältäen 2 x 60 minuutin ja 3 x 30 minuutin hoitokerrat (yksittäisinä käynteinä 291€)
- 10 % alennus normaalihintaisista fysioterapia palveluista
Edut saat Punaisen Ristin jäsenkorttia näyttämällä. Ajanvaraus puh. 029 123 7460, fysiopulssi(at)dbcklinikka.fi

Anniina Kreivilä ja Leila Lamberg

TUOTEVASTAAVA
Osastomme tuotevastaava on Marja Kangas. Hän hoitaa Suomen Punaisen Ristin
tuotehankintoja osastolle.
Punaisen Ristin tuotteita voi ostaa osastoamme tukien Kammarin aukioloaikoina ma ja to klo
12-15 tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin, yhteystietoja tiedotteen lopussa.

OSASTON YSTÄVÄYRITYKSET/YHTEISTYÖKUMPPANIT
Toimintaamme ovat tukeneet

Kone-Viitasalo Oy
Kuljetus T ja J Isotalo
Nousiaisten Tilikeskus Oy
Nousiaisten Osuuspankki
Sihy Oy
Mattilan Taimistot Oy

Kiitos kannatuksestanne!
Osastomme suosittelee tukijoidemme palveluksia!

KOKOUSKUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään to 23.3.2017 klo 19.00 Moisiokodin Henriikkasalissa, Moisiontie 18, Nousiainen
 käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat
 kahvitarjoilu
Sääntömääräinen syyskokous pidetään to 23.11.2017 klo 19 Moisiokodin Henriikka-salissa,
Moisiontie 18, Nousiainen
 käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat
 kahvitarjoilu
Tervetuloa kokouksiin!

______________
Yleismaailmallisuus
Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on yleismaailmallinen järjestö, jossa kaikilla kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeudet
ja velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.
________________

YHTEYSTIETOJAMME

Hallitus

Nummen Kammari, Torikuja 6, Nousiainen
ystävätoiminnan päivystyspäivät
ma ja to klo 12-15
sähköpostiosoite nousiainen@punainenristi.fi

Puheenjohtaja Lasse Heino
puh. 044 545 0801
lase.heino@gmail.com
Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja Sari Salomaja
puh. 040 581 6891
sari.salomaja@gmail.com
Sihteeri Arja Hyvärinen
puh. 040 703 1025
arjahyva@gmail.com
Sosiaalipalvelun/Ystäväpalvelun yhdyshenkilö Marja Ruosteenoja
puh. 050 362 7688
marjaruosteenoja@gmail.com
Keräysjohtaja, kouluyhteistyön yhdyshenkilö Eija Ikävalko
puh. 040 737 7734
eija.ikavalko@edu.nousiainen.fi
Tuotevastaava Marja Kangas
puh. 050 547 1828
marja.k.kangas@gmail.com
Jäsensihteeri, tuotevastaava Anniina Kreivilä
puh. 040 749 3094
anniina.kreivila@gmail.com
Jäsensihteeri, kotimaanavun yhdyshenkilö Leila Lamberg
040 545 0463
leila.lamberg@gmail.com
Ea-ryhmän johtaja, valmiustoiminnan yhdyshenkilö Pekka Paukku
puh. 0400 535 179
pekka_paukku@dnainternet.net
Tiedotus, veripalvelun yhdyshenkilö Hilkka Stenroos
puh. 040 777 5980
hilkka.stenroos@pp.inet.fi
Mukana toiminnassamme on
Monikulttuuritoiminnan yhteyshenkilö
Eeva Talvitie
puh. 045 352 4474
eeva.talvitie@gmail.com

