
 
Nousiaisten osasto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen 

on kaikille  avoin t apaamispaikka . 

  

Tervetuloa  kahville ja vaihtamaa n 

kuulumisia  maananta isin ja torstaisi n  

klo 12.00 ï 15.00.  

 

NOUSIAISTEN OSASTO                                                 JÄSENTIEDO TE 201 9  

 



________________  
 

Inh imilli syys  

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 PALSTA  
 
Hyvää alkanutta kevättä kaikille jäsenillemme!  

 
Jäsenenä olet auttaja. 

 
Osastomme pyrkii näkymään ja toimimaan kuntalaisten arjessa. Kävimme osastomme 
kotimaanavun yhteyshenkilö Leila Lambergin ja Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja 

Pauli Heikkisen sekä osastomme kummin Jaana Paasosen kanssa tapaamassa Nousiaisten 
uusia viranhaltijoita; kunnanjohtaja Teemu Heinosta ja hallintojohtaja Riikka Liljeroosia. 

Tapaamisessa kerroimme Punaisen Ristin toiminnasta ja valmiudesta Varsinais-Suomen 
alueella ja erityisesti Nousiaisissa. Sovimme, että keväällä järjestämme yhteistapaamisen 
kunnan ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä. 

 
Vaikka osastomme vapaaehtoisryhmä on hyvin toimiva, tarvitsemme jatkuvasti mukaan uusia 

toimijoita. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan meihin tai käy uusilla Oma Punainen Risti-sivuilla 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ ja luo oma profiilisi. Oma Punainen Risti on uusi 
vapaaehtoisten tietojärjestelmä, joka tarjoaa uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien 

hoitamiseen sekä uuden väylän etsiä sopivia koulutuksia, toimintaa ja tapahtumia. Lisää 
tietoa ja ohjeita löytyy osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/oma.  

 
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi nousiainen@punainenristi.fi saat jatkossa tämän 
jäsentiedotteen suoraan sähköisesti.  
 
Lämpimin terveisin 

Lasse Heino  
puheenjohtaja 

 
 

 
 
 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/oma?fbclid=IwAR3GZ_jKmvd1dbl9RQ-65AEIbApflBVWE_L1v-gGUN08NvH7_mPdy9YRp_Q
mailto:nousiainen@punainenristi.fi


________________  
 

Tasapuo lisuus  
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. 
 

________ ________  
 

 

 
NU MM EN KA MMARI  

 

Olet tervetullut Nummen Kammariin sen aukioloaikoina maanantaisin ja torstaisin 

klo 12.00-15.00. Tarjolla on kahvia ja juttuseuraa. Myymme arpoja toimintamme 
tukemiseen. 
 

Kammarin päivystäjäryhmään otamme mielellämme mukaan lisää henkilöitä kahvitarjoilun 

hoitajiksi. Otathan yhteyttä puh. 040 7438444, Taru Kallio. 

 

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! 

 

 
YSTÄV ÄPIIRIN  TOIMINTA  
 

Ystäväpiiriin kuuluu tällä hetkellä 15 aktiivista jäsentä. 
Ystäväpiiriläiset käyvät säännöllisesti ystäväasiakkaidensa luona 
sekä toimivat Nummen Kammarissa päivystäjinä. Vuoden 2018 

päivystyksiin kirjattiin 470 vierailijakertaa! 
Saattajapalvelussa on mukana seitsemän vapaaehtoista. 
 

Ystäväpiiriläiset osallistuvat aktiivisesti kaikkiin osaston 

tapahtumiin ja ovat niissä korvaamattomana apuna. Tämä mahdollistaa myös perinteisen 
Ystävänpäiväjuhlan järjestämisen Moisiokodin Henriikassa. Ystävänpäivä on ystävätoiminnan 

vuoden tärkein päivä ja Suomen Punaisen Ristin tärkeimpiä kampanjoita. 
 

Ystäväpiiriläiset kokoontuvat tarvittaessa Kammarissa sekä osallistuvat piirin järjestämille 
virkistysretkille. 
 

Voit tulla mukaan toimintaan, vaikka et pystyisi sitoutumaan pitkäksi aikaa. Kaikkien panos 

on merkittävä; olet sitten ystävänä viikoittain, kerran kuukaudessa tai kahvituksen 
hoitajana päivystyspäivänä, sinulle sopivana päivänä. Tarjoamme monia mahdollisuuksia 

mm. osallistua Punaisen Ristin järjestämiin koulutuksiin. Sinun osaamisesi auttaa osaston 
toiminnassa. Yhdessä voimme vähentää yksinäisyyttä ottamalla toiset ihmiset huomioon, 
ihan tavallisin teoin.  
 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos itse tarvitset tai läheisesi tarvitsee apua.  
Yhteystietojamme on takasivulla.  
 

Auttaja lähellä Sinua…Iloa auttamisesta! 

 
Marja Ruoste enoja  

 



___ _____________  
 

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

 

__ _________ _____  
 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA  
 

 ̈ Seuraavat verenluovutustilaisuudet Nousiaisissa ovat seurakuntakodissa  

ke 5.6.2019 ja pe 13.9.2019  
 

 ̈ Punaisen Ristin viikon koko perheen tapahtuma toukokuun alussa 

- esittelemme toimintaamme 
 

 ̈ Nousiaisten Päivät / Henrikin Markkinat 

- esittelemme toimintaamme ja myymme arpoja, lapsille ongintaa 
 

 ̈ Nälkäpäiväkeräys 26.9. – 28.9.2019 

- nälkäpäiväkerääjiä sekä aikuisia että koululaisia on liikkeellä ja  

  lippaita on myös kaupoissa ja pankissa 
 

 ̈ Nälkäpäivätapahtuma 

   - myymme hernekeittoa ja Nälkäpäivä-leipää  

 
Tiedotamme Vakka-Suomen sanomissa tapahtumistamme. Nettisivut löydät osoitteesta 

http://punainenristi.fi. Kirjoittamalla Etsi kohtaan Nousiaisten osasto löydät suoraan oman 
paikkakuntasi tapahtumiin.  

 
Tervetuloa kaikki halu kkaat  tapahtumiimme  ja samalla  tutust umaan 
toimintaamme.  

 
Muutokset tapahtumapäiviin ovat mahdollisia.    

 

 

http://punainenristi.fi/


_______________ _  
 

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  

 
Nälkäpäiväkeräys 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 vu oden Nälkä päivä - keräys  järjestetään 26.9 ï 28. 9.201 9   
Tule hakemaan meiltä lipas ja keräysliivit, ja kerää niin kauan kuin jaksat ja haluat. 
Kerääjäksi voit ilmoittautua Nousiaisten osaston keräysjohtaja Hely Haapaselle,  

puh. 0400 709103, sähköpostiosoite hely.haapanen1@gmail.com 
 
Vuonna 2018 keräykseen osallistui 

Nousiaisissa 87 kerääjää. Nälkäpäivän 
tuotto oli 2.871,64 euroa.  

Koululaisten osuus keräyksestä oli 
huomattava.  

Suuri kiitos kaikille! 
 
Kerätyt varat ohjataan suoraan katastrofirahaston tilille. Katastrofirahastoon talletetut varat 

ovat sitomattomia, eli niitä ei ole ennalta osoitettu tiettyyn kohteeseen. Katastrofirahasto 
mahdollistaa nopean auttamisen kriiseissä niin täällä kotimaassa kuin ulkomaillakin. Nopean 

katastrofiavun lisäksi Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla tehdään pitkäjänteistä 
kehitysyhteistyötä. 
Suomessa katastrofirahaston varoilla autetaan mm. tulipaloissa kotinsa menettäneitä 

perheitä, annetaan henkistä tukea ja tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa. 
Keräysten tuotosta enintään 20 % voidaan käyttää keräyskuluihin. Katastrof i rahaston 

kuluja ja käyttö ä valvotaan jatkuvasti, jo ten lahjoittaja saa o lla varma, että h änen 
antamansa raha  päätyy avun tarvitsijalle.  
 

Toivomme, että tänä vuonna Sinäkin voit olla yksi kerääjistä / lahjoittajista! 
 

Hely Haapa n en  

 
 
 
ENSI APURYHMÄ  
 
Ensiapuryhmässämme pääset opettelemaan ja harjoittelemaan monipuolisesti ensiapuun 

liittyviä tietoja ja taitoja. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin yhdessä SPR 
Mynämäen osaston ensiapuryhmän kanssa.  

Ensiapuryhmämme on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä ja osallistuu 
viranomaisen pyynnöstä erilaisiin tehtäviin, esim. kadonneen etsintöihin.  
 

Pekka Paukku  

mailto:hely.haapanen1@gmail.com


________________  
 

Vapaa ehtoisuus  
Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyyteetöntä apua antava järjestö. 
 

 

 

___ _____________  
 

 

 
 
KOTIMAAN APU   
 

 
Suomen Punaisen Ristin osasto voi avustaa äkillisen onnettomuuden kohdanneita ihmisiä 

viranomaisten tukena tai oma-aloitteisesti. Apua voidaan myöntää äkillisissä 
onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. 
Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulipalo, tulva, muu luonnononnettomuus tai 

suuronnettomuus. Apua voidaan antaa henkisenä ja aineellisena tukena. 
 

Leila Lam berg  
 
 

 

 
 
 
JÄSEN SIHTEERI TIEDOT TAA  http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/jaseneksi 

 

Kiitos kaikille jäsenillemme. Osastomme jäsenmäärä on tällä hetkellä 152. Mitä enemmän 
meitä on, sitä enemmän voimme saada aikaan.  
 

Jäsenyys ei velvoita mihinkään ja 20 euron vuosittaisella jäsenmaksulla olet osa 

turvaverkkoa, joka kannattelee apua tarvitsevia maailmanlaajuisessa verkostossa.  
 

Jäsenmaksun maksaminen on helppo tapa tukea vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla 

ilman, että on itse mukana toiminnassa. 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. Tarjoamme jäsenillemme toimintaa, josta saa 

itselleen hyvän mielen ja samalla voi jakaa hyvää mieltä ja osaamistaan myös 
lähimmäisilleen.  
 

Jäsenyyden voi antaa myös lahjaksi. 
 

Vuosijäsenyyden jäsenmaksut ovat 20 euroa per kalenterivuosi aikuiselta ja 10 euroa alle 
29-vuotiaalta.  

Ainaisjäsenmaksu on 300 euroa.  
Osaston ystäväyritysjäsenmaksu on 100 euroa vuodessa. 

 
Anniina Kreiv ilä  
 

 

 
 

 
 
 

 
               Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Tule sinäkin mukaan. 

                 Kuvaaja: Jussi Vierimaa / Suomen Punainen Risti 

http://www.punainenristi.fi/
http://www.punainenristi.fi/


_______ _________  
 

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 

 

__________ ______  
 

 
 

 
TUOTE VASTAAVA  

 

 

Osastomme tuotevastaava on Anniina Kreivilä. Hän hoitaa Suomen Punaisen Ristin 
tuotehankintoja osastollemme. Voit tutustua tuotteiden tarjontaan netissä SPR:n 

verkkokaupassa ja olla yhteydessä tuotevastaavaamme, näin tuotteiden ostot kartuttavat 
osittain osastomme tuloja.  
 

 
 
OSASTON YSTÄVÄYRI TYKSET/ YHTEISTYÖKUMPPANIT  
 

Toimintaamme ovat tukeneet Kone-Viitasalo Oy 
 Kuljetus T ja J Isotalo 
 Mattilan Taimistot Oy  

 Nousiaisten apteekki  
 Nousiaisten Tilikeskus Oy 
 Op Mynämäki-Nousiainen 
 
K iitos kannatu ksestanne!  
Osastomme suosittelee tukijoidemme palveluksia!  

 
 

 
 
  
 

KOKOUSKUTSU   SÄÄNTÖMÄÄRÄISI IN  KOKOUKSIIN   
   
 

Sääntömääräinen kev ätkokous pidet tiin  to  14 .3. 201 9  klo 19.00 Moisiokodin 
Henriikka-salissa, Moisiontie 18, Nousiainen 

 ̈ käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat,  
  Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
    
 

Sääntömääräinen syyskokous  pidetään  to 2 1 .11.20 1 9  klo 19.00 Moisiokodin 
Henriikka-salissa, Moisiontie 18, Nousiainen 

 ̈ käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, 
  mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 ̈ kahvitarjoilu 

 
Tervetuloa!  

 
Hallitus 

  
 



______ _______ _  
 

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

________________  
 

 

 

YHTEYSTIETOJAMME   Nummen Kammari, Torikuja 6, Nousiainen 

Ystävätoiminnan päivystyspäivät 
ma ja to klo 12-15 

sähköpostiosoite nousiainen@punainenristi.fi 

Hallitus  
 

Puheenjohtaja Lasse Heino 

puh. 044 545 0801 

lase.heino@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja Sari Salomaja 

puh. 040 581 6891 

sari.salomaja@gmail.com  
 

Sihteeri, tiedottaja Arja Hyvärinen 

puh. 040 703 1025 

arjahyva@gmail.com 
 

Ystäväpalvelun/sosiaalipalvelun yhteyshenkilö Marja 

Ruosteenoja 

puh. 050 362 7688 

marjaruosteenoja@gmail.com 
 

Keräysjohtaja Hely Haapanen 

puh. 0400 709103 

hely.haapanen1@gmail.com 
 

Jäsensihteeri, tuotevastaava Anniina Kreivilä  

puh. 040 749 3094 

anniina.kreivila@gmail.com 
 

Kotimaanavun yhteyshenkilö Leila Lamberg 

puh. 040 545 0463 

leila.lamberg@gmail.com 
 

Ea-ryhmän johtaja, valmiustoiminnan yhteyshenkilö Pekka Paukku 

puh. 0400 535 179 

pekka_paukku@dnainternet.net 
 

Digimestari Soilikki Pitula 

puh. 050 590 9282 

sopipost@gmail.com 
 

Nuoristoiminnan yhteyshenkilö Sari Salomaja 

puh. 040 581 6891 

sari.salomaja@gmail.com  
 

Kouluyhteistyön yhteyshenkilö Marja Ruosteenoja  
puh. 050 362 7688 

marjaruosteenoja@gmail.com ja 

Sari Salomaja 

puh. 040 581 6891 

sari.salomaja@gmail.com  
 

Monikulttuuritoiminnan yhteyshenkilö Eeva Talvitie 

puh. 045 352 4474 

eeva.talvitie@gmail.com 
 

Veripalvelun yhteyshenkilö Leila Lamberg 

puh. 040 545 0463 

leila.lamberg@gmail.com 
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