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Arvoisa osaston avainhenkilö 

Istun ja luen Nynäs Killan ”Neljän vuosikymmenen jotos”- historiikki-kirjaa ja pohdin miten Punainen Risti  
on kehittynyt. Huomaan, että edelleen taistellaan samojen asioiden kanssa kuin 45 vuotta sitten kun Kilta 
perustettiin. Nynäs Kilta perustettiin 5.8.1973 ryhmänjohtajakoulutuksen saaneiden yhdyssiteeksi, jotta 
ensiapuryhmänjohtajat saisivat tukea toisilta ryhmänjohtajilta.  

Nynäs Kilta on alusta alkaen perustunut Punaisen Ristin seitsemään periaatteeseen ja Nynäsin Kartanon 
henkeen. On tuettu ja autettu toinen toista. Olemme olleet mukana kehittämässä Punaisen Ristin 
vapaaehtoisten koulutusta ja olemme olleet mukana kehittämässä Vapaaehtoista Pelastuspalvelua. Ennen 
kaikkea Nynäs Killan jäsenet ovat luoneet mahdollisuuden kehittää itseään ja omaa koulutustaan. 1960-luvulla 
kun Punaisen Ristin ensiapukoulutus uudistettiin, oli Ensiapu 1, 2 ja 3 kurssit. Sitten kun nämä kurssit olivat 
suoritettu, oli aika ryhmänjohtajakoulutuksen, joka antoi valmiudet toimia ensiapuryhmänjohtajana. Kun 
ryhmänjohtajat huomasivat, että he kaipaavat kertauskoulutusta ja tällaista ei järjestetty, kehitettiin  
Kiltapäivät jatkokoulutuksen saamiseksi. Näin syntyi käsitykseni mukaan Nynäs Kilta.  

Kiltapäivät ovat järjestetty vuodesta 1974 ja tänä vuonna, kun vietetään Kiltapäiviä Hotelli Scandic  
Siuntiossa meillä on ilo muistella menneitä Kiltapäiviä ja samalla juhlistaa ryhmänjohtajakoulutuksen  
50-vuotisjuhlaa. Samalla edelleen meidän tehtävämme on kertaus kouluttaa ja opettaa uusia asioita 
ryhmänjohtajakoulutuksen saaneille henkilöille. 

Arvoisat osaston päättäjät, toivomme että käytte avointa keskustelua osastossanne millä tavoin pystytte 
tukemaan osastonne aktiivisia sekä ”vanhoja” Nynäs Killan jäseniä. Me toimimme pyyteettömästi, 
vapaaehtoisesti, puolueettomasti, tasapuolisesti, inhimillisyyden puolustajina ja tukijoina, yleismaailmallisesti 
sekä ennen kaikkea yhdessä näiden periaatteiden puolustajina. Tämän lisäksi ryhmänjohtajakoulutuksen 
saaneet omaavat myös ns. Nynäs hengen. Tällä hengellä on suuri talkoovoima, kun sitä tarvitaan. Monet 
Killan jäsenet eivät pyydä tukeanne, vaikka tarvitsevatkin.  

Käännymme osastojen puoleen, toivomme että tuette taloudellisesti osaston kiltalaisten osallistumista 
Kiltapäiviin, jotta saadaan perinteitä vaalittua ja uutta voimaa toimintaamme. Vuoden 2018 Kiltapäivien 
teemaksi on valittu Festarit, olemme saamassa paikalle kouluttajan, joka kertoo uusimmat tiedot tapahtuma-
turvallisuuteen liittyen. Tämän lisäksi jatkamme viime vuoden uudistuksia pitämällä tapahtumassa enemmän 
koulutusta ja voimme todeta, että koulutusta on ainakin 16 tuntia, tiettyjen laskentatapojen mukaan jopa  
27 tuntia eli yhden opintopisteen verran. Tästä lisätietoa myöhemmin. 
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